
TAUL A DE CONT INGUT

Proposta de resolució de reconeixement als funcionaris i voluntaris que han participat 
en l’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
250-00927/12 4

Proposta de resolució sobre la impossibilitat del Cos de Mossos d’Esquadra de ga-
rantir la seguretat ciutadana
250-00928/12  7

Proposta de resolució sobre el trasllat de presos i la vigilància perimetral de les pre-
sons
250-00929/12  11

Proposta de resolució sobre mesures urgents per a garantir la seguretat ciutadana i 
erradicar la venda il·legal a l’espai públic a Roses
250-00940/12  15

Sol·licituds de compareixença del director general de la Policia i del secretari gene-
ral d’Interior perquè informin sobre la reunió del 9 de desembre de 2019 entre el De-
partament d’Interior i els representants sindicals dels mossos d’esquadra (retirades)
356-00667/12 i 356-00668/12 22

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre els incidents que van 
tenir lloc a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona l’11 de desembre 
de 2019
354-00216/12 22

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre les mesures adopta-
des en l’incendi de la fàbrica de reciclatge industrial Ditecsa de Montornès del Vallès 
(Vallès Oriental)
354-00221/12 23

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre el protocol per a evi-
tar contaminacions en casos d’accidents en plantes químiques
354-00222/12 24

Sol·licitud de compareixença d’Isabel Tapia i Manuel Peinado, representants de l’As-
sociació de Policies LGTBI+ Gaylespol, perquè informin sobre les funcions i les acti-
vitats de l’associació
356-00658/12  24

Proposta de resolució sobre la creació d’una bossa d’hores estructurals al Cos de 
Mossos d’Esquadra
250-00946/12 25

Proposta de resolució sobre el manteniment de la seguretat a les vies de comunica-
ció davant les actuacions de grups separatistes que la posen en perill
250-00948/12 29

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · cinquè període · sèrie C · número 413

Comissió d’Interior

Sessió 20, dimecres 15 de gener de 2020

Presidència de l’I. Sr. Matías Alonso Ruiz

mvela
botó dossier

https://www.parlament.cat/document/altres-publicacions/38881646.pdf


DSPC-C 413
15 de gener de 2020

2Taula de contingut

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra des-
tinats a casos de violència masclista
250-00950/12 31

Proposta de resolució sobre la necessitat de mantenir el dispositiu Toga i el respecte 
a la justícia
250-00953/12 37

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC-C 413
15 de gener de 2020

Sessió 20 de la CI 3 

Sessió 20 de la CI

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

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

secretari, Lluís Guinó i Subirós. Assisteix la Mesa la lletrada Clara Marsan Raventós.

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

fonso Sánchez Fisac, Sergio Sanz Jiménez i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciuta-

dans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Aurora Madaula i Giménez, Ferran Roquer i Padrosa 

i Marc Solsona i Aixalà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antoni Castellà i Clavé, Montserrat 

Fornells i Solé, Lluïsa Llop i Fernàndez, Núria Picas Albets i José Rodríguez Fernández, pel 

G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marc Parés 

Franzi, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, pel S. P. de la Candi-

datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García González, pel S. P. del Partit 

Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució de reconeixement als funcionaris i voluntaris que han participat 

en l’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre (tram. 250-00927/12). Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 406, 15).

2. Proposta de resolució sobre la impossibilitat del Cos de Mossos d’Esquadra de ga-

rantir la seguretat ciutadana (tram. 250-00928/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

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

406, 16; esmenes: BOPC 437, 21).

3. Proposta de resolució sobre el trasllat de presos i la vigilància perimetral de les pre-

sons (tram. 250-00929/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 406, 17; esmenes: BOPC 

437, 21).

4. Proposta de resolució sobre mesures urgents per a garantir la seguretat ciutadana i 

erradicar la venda il·legal a l’espai públic a Roses (tram. 250-00940/12). Grup Parlamentari 

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

(text presentat: BOPC 406, 29; esmenes: BOPC 437, 23).

5. Proposta de resolució sobre la creació d’una bossa d’hores estructurals al Cos de 

Mos sos d’Esquadra (tram. 250-00946/12). Marc Parés Franzi, juntament amb un altre diputat 

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

lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 406, 37; esmenes: BOPC 437, 26).

6. Proposta de resolució sobre el manteniment de la seguretat a les vies de comunica-

ció davant les actuacions de grups separatistes que la posen en perill (tram. 250-00948/12). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 412, 31).

7. Proposta de resolució sobre la dotació d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra desti-

nats a casos de violència masclista (tram. 250-00950/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

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

BOPC 412, 34; esmenes: BOPC 463, 4).

8. Proposta de resolució sobre la necessitat de mantenir el dispositiu Toga i el respec-

te a la justícia (tram. 250-00953/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text 

presentat: BOPC 417, 19).

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

sobre els incidents que van tenir lloc a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barce-

lona l’11 de desembre de 2019 (tram. 354-00216/12). Jorge Soler González, del Grup Par-

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

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

sobre les mesures adoptades en l’incendi de la fàbrica de reciclatge industrial Ditecsa de 

Montornès del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 354-00221/12). Matías Alonso Ruiz, juntament 

amb tres altres diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud 

de sessió informativa.

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

sobre el protocol per a evitar contaminacions en casos d’accidents en plantes químiques 
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(tram. 354-00222/12). Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

12. Sol·licitud de compareixença d’Isabel Tapia i Manuel Peinado, representants de l’As-

sociació de Policies LGTBI+ Gaylespol, davant la Comissió d’Interior perquè informin sobre 

les funcions i les activitats de l’associació (tram. 356-00658/12). Noemí de la Calle Sifré, jun-

tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol-

licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’In-

terior perquè informi sobre la reunió del 9 de desembre de 2019 entre el Departament d’Inte-

rior i els representants sindicals dels mossos d’esquadra (tram. 356-00667/12). Matías Alonso 

Ruiz, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Interior davant la Comissió d’Inte-

rior perquè informi sobre la reunió del 9 de desembre de 2019 entre el Departament d’Interi-

or i els representants sindicals dels mossos d’esquadra (tram. 356-00668/12). Matías Alonso 

Ruiz, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

El president

Molt bona tarda. Obrim la sessió número 20 de la Comissió d’Interior d’aquest 
dimecres, 15 gener de 2020. 

Abans de començar, demano als portaveus si hi ha cap substitució dels grups. 
Senyor Castel?

Jean Castel Sucarrat

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

El president

Molt bé. N’hi ha cap altra? (Pausa.) No n’hi ha cap més.
Doncs bé, abans d’entrar en l’ordre del dia, vull fer-me ressò del lamentable, del 

greu accident que hi ha hagut al parc, al polígon Sud de la química de Tarragona, a 
la indústria química de l’òxid d’etilè; un accident gravíssim, que de moment, doncs, 
ja s’han comptabilitzat dues persones que han perdut la vida com a conseqüència de 
l’accident. Hi han, com a mínim, vuit ferits, alguns dels quals estan en un estat molt 
molt greu. I, si em permeten, doncs, expressar la solidaritat amb els afectats, amb els 
seus familiars, i reconèixer formalment també la tasca que han desenvolupat i que 
estan desenvolupant, doncs, tots els serveis d’emergència que s’han vist immersos en 
la lluita contra aquest gravíssim accident que s’ha patit a Tarragona.

Proposta de resolució de reconeixement als funcionaris i voluntaris 
que han participat en l’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre

250-00927/12

Sense més, doncs, entrem en l’ordre del dia. El primer punt de l’ordre del dia és 
la proposta de resolució, és el debat i votació de la Proposta de resolució de reconei-
xement als funcionaris i voluntaris que han participat en l’extinció de l’incendi de 
la Ribera d’Ebre, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar la 
proposta de resolució té la paraula el senyor Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bien, esta propuesta de resolución que trae Ciutadans para su 
debate en la Comisión de Interior trata sobre el reconocimiento a los profesionales 
que se juegan el pellejo para proteger a los ciudadanos de las llamas, y en especial 
a los que participaron en el terrible incendio de las comarcas de la Ribera d’Ebre, 
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el Segrià y Les Garrigues, que acabaron calcinando seis mil hectáreas los pasados 
junio y julio de 2019.

Ante un verano que se presentaba especialmente crudo, con un altísimo riesgo de 
incendio debido a las condiciones climatológicas propicias para la combustión, uni-
das a la prolongada sequía y a las sucesivas olas de calor que afectaron a toda Espa-
ña, el desastre estaba servido. Seis mil hectáreas calcinadas donde todos los servicios 
de emergencia que participaron se pusieron manos a la obra luchando unidos contra 
las llamas sin cesar: bomberos de la Generalitat, bomberos voluntarios, bomberos 
de otras comunidades autónomas, miembros de las agrupaciones de defensa forestal, 
mossos d’esquadra, policías locales, Servicio de Emergencias Médicas, personal de 
protección civil, Unidad Militar de Emergencias y los medios aéreos del cuadragési-
mo tercer grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire. A todos ellos, desde Ciuta-
dans, queremos mostrar nuestro reconocimiento y gratitud por la labor desarrollada. 
También a funcionarios voluntarios y responsables políticos, a todos ellos.

La prevención y la lucha contra el fuego se nutren de las experiencias de quienes 
lo combaten cada día, de su conocimiento, de su labor, pero también de sus lágrimas. 
Así que por ello también solicitamos en esta propuesta de resolución que no solo el 
Parlament en su conjunto agradezca la labor de los profesionales, sino también el Go-
vern de la Generalitat, y en especial el conseller de Interior como director del Infocat, 
máximo responsable de la gestión de la emergencia, con el apoyo del consejo ase-
sor y del gabinete de información, para que muestren y reiteren su reconocimiento y 
agradecimiento a la labor realizada en este incendio a todos los implicados.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies. No hi han esmenes presentades. Per posicionar el Grup Parla men-
tari Socialistes i Units per Avançar té la paraula el senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Bé, simplement per dir, president, que nosaltres votarem naturalment a favor d’a-
quest reconeixement que es demana al punt 1, però ens sembla que al punt 2, que, en 
fi, pretendre que exactament el conseller faci servir els mateixos termes que es fan 
servir en el punt 1, doncs, em sembla com a mínim un desideràtum una mica estrany 
i ens hi abstindrem.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castillo. Per posicionar ara el Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí; gràcies, president. Bona tarda. El nostre grup parlamentari també vol iniciar 
aquesta primera intervenció, doncs, mostrant la solidaritat amb les persones afecta-
des per l’explosió del Camp de Tarragona i tots els serveis d’emergència i de segure-
tat i de protecció ciutadana que hi estan treballant.

Amb relació a aquesta proposta de resolució, el nostre grup parlamentari, doncs, 
també, com no podia ser d’altra manera, mostra el reconeixement a tots els funcio-
naris, voluntaris, totes les persones que van treballar en l’extinció de l’incendi de la 
Ribera d’Ebre, com ja s’ha fet, crec, en altres ocasions en aquest Parlament i en altres 
propostes de resolució. 

Tanmateix, el que no compartim és que des del Parlament haguem d’indicar al 
conseller de quina manera ha d’expressar aquest reconeixement, que, d’altra banda, 
també creiem que el conseller ja ha fet i que, per tant, li correspon a ell, doncs, for-
mular-lo. 

Per tant, en el segon punt de la proposta de resolució el nostre grup s’hi abstindrà.
Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor Parés. Per posicionar el Grup Parlamentari Republicà té 
la paraula la senyora Núria Picas.

Núria Picas Albets

Bona tarda, president, diputades, diputats. L’incendi de la Ribera d’Ebre, el Se-
grià i les Garrigues va provocar moments molt dramàtics al territori i gràcies a l’es-
forç de tota la gent que s’hi va implicar aquest incendi no va anar a més i no va tenir 
conseqüències pitjors.

El nostre grup parlamentari s’abstindrà, tal com vam fer el passat 30 d’octubre 
amb una PR pràcticament calcada a la d’aquesta comissió d’avui, presentada una altra 
vegada pel Grup de Ciutadans. En la mateixa línia, doncs, del passat 30 d’octubre, 
pensem que és just i necessari donar les gràcies, però vostès sembla que tinguin una 
especial..., no voldria dir «obsessió», però a vegades ganes de citar les unitats mili-
tars. Doncs, jo penso que, a banda d’aquestes unitats militars, també hi ha molts al-
tres agents implicats en l’extinció d’incendis i caldria ser específics també amb agents 
rurals, ADF, Mossos d’Esquadra, amb el SEM, protecció civil, etcètera. I sobretot el 
veïnat i el voluntariat, que ho van fer sense esperar res a canvi, sense ser-ne profes-
sionals, en aquest cas.

I si algú es mereix un reconeixement especial és la pagesia. Ja ho vam dir, doncs, 
en l’altra PR: són els pagesos, són els ramaders, que s’hi han implicat amb la seva 
pròpia maquinària, fins i tot creant tallafocs per contenir les flames; els pagesos, que, 
amb els seus propis tractors, amb les seves pròpies mans, han estat batallant sobre el 
terreny i que es coneixen i s’estimen com ningú aquesta terra. Ells realment són els 
qui també es van partir la cara per aquestes terres, per lluitar contra aquesta bèstia 
negra que esperem que no es torni a repetir.

Per tant, repeteixo que si algú es mereix un reconeixement especial aquí és la pa-
gesia en concret, i, per tant, com he dit abans, nosaltres ens abstindrem.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyora Picas. Per posicionar el Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya té la paraula el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Bé, tots els funcionaris, tots els treballadors públics que fan la 
seva feina i treballen o bé ensenyant, o bé curant, o bé extingint incendis es merei-
xen el nostre reconeixement, només faltaria. I els hi podem anar fent tantes vegades 
com presentin vostès mocions. Però tinc la sensació que l’última voluntat d’aquesta 
proposta de resolució no és donar les gràcies a las policías locales, a las agrupa-
ciones de defensa forestal, a Bombers de la Generalitat –per cert, que els bombers 
voluntaris també són Bombers de la Generalitat–, al personal del Servicio de Emer-
gencias Médicas, a la Protección Civil, a la Unidad..., tots aquests, els he dit, però 
ens sembla que no és la intenció que tenen vostès quan ens presenten aquesta moció.

Ens sembla que tenen un especial interès a donar les gràcies a la Unidad Mili-
tar de Emergencias del Ejército de Tierra y del cuarenta y..., quaranta-tresè –que no 
sé com es deu dir en castellà– Grupo de las Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire. 
Doncs bé, els hi agraïm. Els hi agraïm, a més de manifestar que és una mica la seva 
obligació, no? O sigui, si hi ha un foc i un país pateix una emergència, és normal 
que els països del costat els ajudin, i més quan l’exèrcit, en principi, el Ejército de 
Tierra i las Fuerzas Armadas haurien de ser aquells que haurien de vetllar per tot 
el seu territori.

Per tant, ens abstindrem, no perquè no tinguem voluntat de donar les gràcies a 
tota aquesta gent que està aquí, i fins i tot als responsables polítics, a aquests també, 
a aquests també els hi volem agrair, només faltaria. Però ens sembla que la intenció 
última no és agrair-los-ho, sinó que és anar parlant del mateix en reiterades ocasions.
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El president

Moltes gràcies, senyor Roquer.
Doncs passem a votació. Entenc que s’ha de fer votació separada dels dos punts. 
Per tant, votem primer el punt número 1.
Vots a favor?
Hi han 9 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
No hi han vots en contra.
Abstencions?
Hi han 10 abstencions, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Par-

lamentari Republicà.
Per tant, queda aprovat aquest punt 1.
Votem ara el punt 2 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Hi han 6 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
No hi han vots en contra.
Abstencions?
Hi han 13 abstencions, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par-

lamentari Republicà, Socialistes i Units per Avançar i Catalunya en Comú Podem.
Per tant, també queda aprovat aquest segon punt de la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre la impossibilitat del Cos de Mossos 
d’Esquadra de garantir la seguretat ciutadana

250-00928/12 

El següent punt de l’ordre del dia és el debat i votació de la Proposta de resolució 
i de les esmenes presentades sobre la impossibilitat del Cos de Mossos d’Esquadra 
de garantir la seguretat ciutadana, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Per defensar la proposta de resolució té la paraula el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. És una proposta de resolució que va en la línia d’evi-
denciar la carència notable d’efectius que tenim en el Cos de Mossos d’Esquadra, una 
cosa que provoca grans dificultats als mateixos sindicats. Inclús ho varen notificar 
així per escrit i ho han dit per activa i per passiva, que està en perill com podem ga-
rantir d’una manera coherent i efectiva la seguretat ciutadana a tots els catalans. I és 
una reivindicació en el temps.

Evidentment que han fet i algun grup dirà i parlarà d’aquestes noves promoci-
ons que estem veient, però una evidència i una realitat és que, en l’entretant, la col-
laboració amb altres cossos policials i forces i cossos de seguretat de l’Estat ha sigut 
una necessitat i una evidència. I vull recordar, no fa gaire temps, algun dispositiu 
i algun operatiu portat a terme concretament a la ciutat de Barcelona, on la Policia 
Nacional, també la Guàrdia Civil, havien fet aquesta col·laboració i s’havien portat a 
terme operatius de forma conjunta. Hem vist realitats en forma d’èxits.

Una cosa seria que tinguéssim el Cos de Mossos d’Esquadra amb els efectiu s ne-
cessaris per donar la cobertura i que estiguéssim en aquella ràtio òptima que ens 
garantís la seguretat a Catalunya. No és el moment, no és aquest el moment; sí que po-
dem iniciar amb aquestes noves convocatòries el camí per arribar-hi, un camí en què 
encara ens falten diferents anys i diferents convocatòries per poder arribar a aquestes 
quantitats.

I l’únic que demanàvem era també convocar una junta de seguretat de Catalunya, 
en el sentit de que en juntes de seguretat podem evidenciar, es pot parlar i es pot de-
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batre de la necessitat real a nivell també territorial: tenim quatre províncies on hem de 
donar cobertura. I dintre d’aquestes juntes de seguretat..., que no només es parla de la 
necessitat en clau efectius, també es parla de tota la necessitat que ha de tenir també 
a darrere i recolzant un cos com és el de Mossos d’Esquadra.

I, en el segon punt, establíem també que en aquesta Junta de Seguretat, i en col-
laboració amb el Govern d’Espanya, s’obrissin també els mecanismes de cooperació 
i coordinació.

S’han presentat esmenes; em faré ressò d’aquestes esmenes en el temps que tindré 
l’oportunitat de parlar-ne, però una proposta de resolució que anava en la línia d’anar 
en el camí d’obtenir el nombre correcte de mossos d’esquadra que necessita Catalu-
nya per garantir la seguretat, i una segona línia: que, d’aquesta Junta de Seguretat que 
demanàvem a dintre la proposta de resolució, en podrien també sortir dates i indica-
tius que ens ajudessin, també, a treballar en una realitat. Entenem que a les juntes de 
seguretat es parla de tot l’àmbit des d’un punt de vista global, però també en el detall, 
i sostreure aquesta necessitat..., crec que tots plegats, en base a la responsabilitat, es-
taríem garantint la seguretat de tots els catalans. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Hi han dues esmenes presentades conjuntament 
pels grups Republicà i Junts per Catalunya. En nom del Grup Parlamentari Republicà 
té la paraula, per defensar les esmenes, la senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. En primer lloc, per part del nostre grup, també mani-
festar les mostres de solidaritat i suport a les famílies i amics de les persones que han 
perdut la vida en els fets d’ahir ocorreguts a la zona de Tarragona, i també tot el su-
port a les famílies i amics de les persones que estan greument ferides, i també suport 
a tots els tarragonins i tarragonines pels fets que van ocórrer. Ens sumem a les mos-
tres de solidaritat que el president ha manifestat a l’inici d’aquesta comissió.

Entrant ja dins de la proposta de resolució en qüestió, fer esment que agraïm al 
Grup de Ciutadans, al diputat Castel, que ens hagi acceptat l’esmena del nostre grup 
en el punt 1, i lamentem que no ens hagi acceptat l’esmena al punt 2.

La Junta de Seguretat de Catalunya, com s’ha dit i com tothom sap, té la potestat 
de convocar-la i de presidir-la el president de la Generalitat, i s’han d’acordar els dife-
rents temes que s’hi tracten i les diferents qüestions entre les persones que formen part 
d’aquesta Junta de Seguretat que es vulgui dur a terme, parlar i debatre. Durant molts 
anys –força anys, massa, més de set anys–, amb el Govern de Rajoy, va estar sense 
convocar-se aquesta Junta de Seguretat de Catalunya, cosa que va produir que durant 
molts anys no es poguessin resoldre alguns dels problemes, algunes de les necessitats 
que el Cos de Mossos d’Esquadra tenia, com el tema de convocar noves places. 

Finalment, es van poder convocar noves juntes de seguretat i, a partir de l’últi-
ma Junta de Seguretat de Catalunya que es va produir, s’han pogut convocar més de 
dos mil places noves de mossos d’esquadra, que això ja ajudarà a pal·liar la manca 
d’efectius que pateix el cos i així poder arribar a l’objectiu de les més de 18.200 pla-
ces que es requereixen al Cos de Mossos d’Esquadra.

Evidentment, hi ha moltes altres necessitats que es requereixen al cos i que tam-
bé s’han de poder parlar i debatre a les juntes de seguretat. De fet, a l’última Junta 
de Seguretat també es va aprovar la incorporació dels Mossos d’Esquadra dins el 
CITCO, cosa que..., això és molt positiu i és molt necessari, en el temps que vivim: 
que els Mossos d’Esquadra poguessin formar part del CITCO per treballar contra el 
terrorisme i contra el crim organitzat.

És evident que al punt 2, en no acceptar l’esmena, no hi donarem suport, bàsica-
ment perquè creiem que a la Junta de Seguretat es pot parlar de moltes qüestions i 
molts temes, que els han d’acordar les persones que en formen part, però sí que exis-
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teixen uns altres mecanismes de coordinació i de cooperació amb altres forces de 
seguretat per a anar parlant de diferents qüestions i temes, que són les diferents co-
missions mixtes que existeixen, formades per cinc grups de treball, que és on es par-
len i es debaten diferents qüestions que, al dia a dia, afecten la gestió i la coordinació 
entre els diferents cossos de seguretat que existeixen al nostre país per tal de treballar 
i lluitar per millorar i garantir una bona seguretat al nostre país.

Per tot l’exposat, doncs, el nostre grup votarà a favor del punt 1, en acceptar l’es-
mena que hem presentat, i no donarem suport al punt 2.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Fornells. Per defensar les esmenes en nom del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya té la paraula el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, gràcies, president. Bé, anàlogament al que ha dit la diputada del Grup 
d’Esquerra Republicana, votarem a favor del punt número 1 i votarem en contra del 
punt número 2.

La Junta de Seguretat de Catalunya, la convoca el president del Govern de la Ge-
neralitat quan li sembla que hi ha motius suficients per poder-la convocar. I aquesta 
proposta de resolució parteix de la premissa que pel fet de no haver-hi mossos d’esqua-
dra hi ha més inseguretat i que el fet de que..., si hi haguessin més mossos d’esquadra 
no hi hauria tanta inseguretat. 

Bé, les competències de la policia, les competències de la Guàrdia Civil, les com-
petències de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra estan determinades per 
la llei. Hi ha molta feina a fer en l’àmbit del frau fiscal, en l’àmbit del control de fron-
teres o en l’àmbit d’estrangeria, perquè totes les policies presents a Catalunya puguin 
fer la tasca que els té encomanada el país per millorar la seva seguretat.

Ens sembla que els disset mil mossos d’esquadra que hi ha actualment al carrer, 
encara una mica lluny dels 18.267 que s’havien previst, precisament, en la Junta de 
Seguretat de l’any 2006, quan s’aprova el desplegament del Cos de Mossos d’Esqua-
dra a la totalitat del territori..., però que ens hi anem acostant, que les noves promo-
cions que són a l’escola sortiran properament... En van sortir cinc-cents; a l’Escola de 
Policia n’hi ha 750, i estem en una fase de convocatòria de 750 llocs més de Mossos 
d’Esquadra que hi entraran l’any que ve. Per tant, sobrepassarem aquests divuit mil, i 
ens sembla que la seguretat de Catalunya està garantida i que els Mossos garanteixen 
la seguretat de Catalunya. De fet, deia el diputat Castel que s’havien organitzat dispo-
sitius conjunts recentment a Barcelona. Quan es van fer els dispositius conjunts, també 
van aparèixer les pilotes de goma, que havien desaparegut dels carrers de Catalunya.

I, pel que fa al segon punt de la seva moció, hi ha actualment mecanismes de co-
ordinació i de cooperació. I funcionen. I nosaltres votarem que no, perquè no volem 
que canviïn aquests mecanismes de cooperació i de coordinació que ja existeixen.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, senyor Roquer. Per posicionar el Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar té la paraula el senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí; gràcies, president. Nosaltres estem d’acord amb que es convoqui una Junta de 
Seguretat, i estem molt d’acord amb la reivindicació de revisar les necessitats de la 
plantilla. Ens ho diuen els mateixos mossos d’esquadra, ens ho diuen els responsables 
de totes les poblacions, pràcticament, municipis de Catalunya. Nosaltres mateixos 
aquí, en aquest Parlament, presentem contínuament propostes ad hoc de problemes 
que tenen municipis. Per tant, és una necessitat molt evident, la de replantejar la plan-
tilla. És veritat que el mateix Cos de Mossos d’Esquadra està en una fase de tenir 
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noves promocions i d’agafar noves persones perquè entrin al Cos de Mossos d’Esqua-
dra. Per tant, creiem que van en la línia, però no estaria de més, doncs, fer un replan-
tejament i un estudi de les necessitats reals actuals de plantilla del Cos de Mossos 
d’Esquadra. Per tant, el punt número 1, el votarem a favor.

El punt número 2 és una altra cosa que veiem completament diferent, i hi vota-
rem en contra. El que creiem que fa Ciutadans, d’una manera molt sibil·lina, és intro-
duir el que és una substitució de facto: parlant de col·laboració, de coordinació i de 
cooperació el que fan és fer proposar una substitució del Cos de Mossos d’Esquadra 
per altres cossos de policia, amb el que nosaltres no podem estar en absolut d’acord.

Per tant, votarem en contra del punt 2 i a favor del punt 1.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, el nostre grup parlamentari, de fet, portem també en aques-
ta comissió una proposta de resolució que fa referència a les mancances del Cos de 
Mossos d’Esquadra quant a la seva plantilla i a l’impacte que això té sobre el servei 
de seguretat ciutadana a Catalunya. Per tant, entenem que aquesta és una necessitat, 
de fet, una necessitat que crec que és compartida i coneguda per tots els grups; que 
també és veritat, com ja s’ha dit, doncs, que el departament hi està donant resposta 
amb la creació de noves places. També és veritat, com ja exposaré després, quan pre-
senti la proposta de resolució el nostre grup, però també és veritat que la incorporació 
d’aquestes noves places no és immediata i que, per tant, calen solucions per a aquest 
mentrestant. I, en aquest sentit, el nostre grup està d’acord amb que es convoqui la 
Junta de Seguretat de Catalunya i que es miri de donar resposta a aquesta necessitat.

Ara bé, nosaltres creiem que la resposta a aquesta necessitat no passa per la 
substitució de la policia de Catalunya amb dotacions de forces i cossos de seguretat 
de l’Estat. Nosaltres entenem, com així ho diu l’Estatut de Catalunya, que els Mos-
sos d’Esquadra són la policia integral de Catalunya i, per tant, el que ens correspon 
és tenir una bona policia, correctament dotada d’efectius, per poder fer front a les 
necessitats de seguretat del país. I, en aquest sentit, doncs, votarem en contra del 
punt 2, perquè entenem que la solució que es proposa no és l’adequada.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. Estem en el punt 2... Senyora Sirvent, vol interve-
nir? (Pausa.) Doncs en nom de la CUP - Crida Constituent té la paraula senyora Ma-
ria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Bé... No, president, no farem ús del nostre torn de paraula. És que acabo de venir 
de la Comissió d’Economia i prefereixo...

El president

Molt bé. Doncs esgotat ja el torn dels grups, per posicionar-se sobre les esmenes 
presentades té la paraula el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. En primer lloc, agrair al Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i Esquerra Republicana les esmenes presentades. Com s’ha dit ja, nos-
altres hem acceptat la primera, entenent que el «si escau» quedaria clar que sí que 
es necessita, i la necessitat és una evidència. Vull dir, enteníem que el «si escau» ja 
estava precontestat i que en aquest sentit atendríem...

Però, una altra cosa, en el punt 2 he sentit diferents intervencions, i una cosa és fer-
se trampes al solitari un mateix. Senyor Roquer: jo no parlava de les pilotes de goma, 
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no parlava d’aquella altra cooperació en clau manifestació, sinó amb operatius conjunts 
per erradicar delictes a la ciutat de Barcelona. Si vol, també sobre allò que vostè ha dit, 
jo li recordo..., i va ser una intervenció en el mateix Ple d’aquest Parlament, on vàrem 
parlar d’aquell llistat de recomanacions, on la recomanació 24 li recordo que anava en 
clau que el 30 d’abril del 2014 quedessin fora del sistema de dotació les pilotes de goma 
en el Cos de Mossos d’Esquadra, també amb un compromís –que no es va portar a 
terme, perquè la foam no és la substitució d’aquesta dotació– del departament de subs-
tituir la pilota de goma. Però fixi’s vostè que la recomanació 27 continua mantenint 
les pilotes de goma com a eines de darrer recurs. Jo li recomanaria..., perquè tot això 
surt del Govern, surt d’unes recomanacions que varen ser aprovades en aquest Parla-
ment, i vostè n’hauria de ser coneixedor. Per això que trampes al solitari, les justes.

I a la senyora Fornells, l’únic que hem trobat quan hem pogut comentar la segona 
esmena..., jo trobo que hi ha una incoherència, quan uns demanem la coordinació i 
cooperació entre diferents cossos policials, entenent l’evidència i la realitat de que 
estem sota mínims, a dia d’avui, encara, amb el nombre d’efectius que necessitaríem, 
i només es parla, en aquesta esmena, de l’exclusivitat del servei integral. Jo hi trobo 
a faltar també, del que estàvem proposant, una mostra o una pinzellada.

També li dic, torno a agrair que en el punt 1 ens hem pogut posar d’acord i, en 
el punt 2, agrairia..., ja no en tenim l’oportunitat, però el que tampoc és de rebut és 
fer-nos trampes al solitari, sinó analitzar la realitat del que pateix el Cos de Mossos 
d’Esquadra i trobar les solucions oportunes. 

Gràcies. 

El president

Gràcies, senyor Castel. Doncs, entenc que ha acceptat l’esmena número 1 i que 
no accepta l’esmena número 2. Per tant, votem per separat els dos punts d’aquesta 
proposta de resolució.

Votem primerament el punt número 1.
Vots a favor?
Hi han 9 vots a favor... Perdó, hi han 19 vots a favor, dels grups parlamentaris de 

Ciutadans, Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari 
So cialistes i Units per Avançar i el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 

Vots en contra?
No hi ha vots en contra. 
Abstencions? 
No figuren les abstencions tampoc, no es pronuncia.
Per tant, queda aprovat aquest punt de la proposta de resolució. 
Votem, tot seguit, el punt número 2.
Vots a favor?
Hi han 6 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
Hi han 13 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà, Socialistes i Units per Avançar i Grup Parlamentari Cata-
lunya en Comú Podem.

Per tant, queda rebutjat aquest segon punt de la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre el trasllat de presos i la vigilància perimetral 
de les presons

250-00929/12 

El punt número 3 de l’ordre del dia és el debat i votació de la Proposta de resolu-
ció i de les esmenes presentades sobre el trasllat de presos i la vigilància perimetral 
de les presons, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar la pro-
posta de resolució té la paraula del senyor Jean Castel. 
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Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Aquesta proposta de resolució neix d’una notícia que 
va sortir en mitjans, on semblava que teníem o que des del mateix Departament s’es-
tava comprovant que ja iniciàvem uns estudis per la possibilitat d’encomanar que els 
serveis d’assistència perimetrals de presons –inclús es parlava de les conduccions de 
presos– poguessin arribar a ser fets per empreses privades. 

Ens va sorprendre i el que, en definitiva, estàvem parlant i demanàvem en aquesta 
proposta de resolució és: quin és aquest pla estratègic?, quin és l’específic? I revisar i 
informar també, i demanar des d’aquí informar els diferents grups parlamentaris, si 
això ha anat endavant, en quins termes, en quines condicions o si va quedar només 
en un comentari del dia, perquè a vegades sembla que des del mateix departament 
toca fer comentaris que després queden en l’oblit, queden en el calaix de l’oblit i no 
se’n torna a parlar. Revisar, com deia, i millorar també els protocols i els procedi-
ments de l’actuació del Cos de Mossos d’Esquadra en el que es refereix als trasllats 
de presos i a la vigilància perimetral de les presons. També revisar aquests protocols, 
però, com li deia en el punt 1, saber també si són els protocols que d’ara endavant són 
els que hem d’estar treballant, millorant i adequant o anem encaminats a allò que và-
rem veure anunciat en un mitjà de comunicació, i saber quina és la realitat. 

Gràcies. 

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Hi han dues esmenes presentades conjuntament 
pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà. Per 
defensar les esmenes en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula el se-
nyor Toni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, president. De fet, si hem presentat dos esmenes..., de fet, veurà el dipu-
tat proposant que no hi ha una discrepància de fons. Ell mateix deia en la seva inter-
venció que aquesta iniciativa venia amb valoració respecte a unes informacions de 
premsa. Venim a argumentar que no cal en aquest punt fer un informe en trenta dies, 
perquè de fet el que planteja la iniciativa és el que ja és en el contingut del pla estra-
tègic aprovat el 2019 i no va més enllà. 

És a dir, em refereixo a, diguem-ne, la col·laboració amb el Departament d’Interior 
i altres agents per incrementar, lògicament, o buscar eines d’innovació, d’eficiència o 
de millora de la flexibilitat i avaluar-la. I, per tant, no hi ha en aquests moments di-
rectament un plantejament de canvi de model i, de fet, el mateix pla estratègic el que 
defineix és, en tot cas, avaluar amb el Departament d’Interior els costos i l’eficiència 
tant en la vigilància perimetral com en els trasllats i si hi ha algun element en el qual 
l’àmbit privat en aquest cas pogués complementar..., però on el pogués complemen-
tar i amb l’analítica de si això té algun sentit a l’hora d’incrementar l’eficiència i els 
costos. I no va més enllà i, per descomptat, les conclusions finals a què s’arribés han 
de ser..., donar-ne compte públicament i en aquest Parlament. Per tant, és en aquest 
sentit que anaven les esmenes. 

I, respecte al segon punt –la revisió i la millora dels protocols i procediments–, 
lògicament aquesta és que és l’obligació pròpia dels departaments afectats, i, per 
tant, hi donaríem suport amb l’acord de l’esmena. 

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Castellà. Per defensar les esmenes en nom del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Eusebi Campdepadrós. 

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, president. També li manifesto l’agraïment per les manifestacions 
que hem fet amb relació a la desgràcia a Tarragona i a les dos persones mortes i els 
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ferits que hi han, al qual m’afegeixo com a tarragoní, un fet que ens ha colpit pro-
fundament. 

Amb relació ja a la proposta de resolució, sí, d’entrada, diguem-ne que compar-
tim el fons i el que es planteja. En aquest sentit, agraïm que s’hagi acceptat l’esmena 
al punt 2, que, diguem-ne, és evident que estem d’acord que les tasques, en tot cas, 
han de continuar sent desenvolupades per funcionaris del Cos de Mossos d’Esqua-
dra, que és el que està previst. És a dir, efectivament, el que..., i el fet de no acceptar 
lo del punt 1 és senzillament perquè un informe en aquests trenta dies no té sentit, 
perquè els mecanismes de col·laboració entre la conselleria d’Interior i la conselleria 
de Justícia per les vigilàncies perimetrals i pel trasllat de presos, diguem-ne, efecti-
vament estan constantment en estudi. Mirar d’optimització, però en aquest moment 
el que no està en absolut en qüestió és que això continuï sent desenvolupat pel Cos 
de Mossos d’Esquadra. 

Ara, evidentment, davant de la justesa d’efectius, que molt sovint apareix en aques-
ta comissió, i que sí, que, bé, hi hauran noves promocions, però vindran només a co-
brir, probablement no del tot, els efectius necessaris, sí que és necessari mirar com 
aquesta vigilància –sobretot el tema de la vigilància perimetral, i tenint en compte 
nous mitjans tecnològics–, doncs, es pot optimitzar per mirar que el màxim possible 
d’efectius de Mossos d’Esquadra, amb el cost que té, amb la preparació que té un poli-
cia, pugui ser destinat el màxim número possible a les tasques de seguretat ciutadana 
abans que a aquestes vigilàncies. Però en aquest moment el model no està absoluta-
ment en qüestió.

Per aquest motiu, demanaríem votació separada dels punts 1 i 2. 
Moltes gràcies. 

El president

Moltes gràcies, senyor Campdepadrós. Per posicionar el Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar té la paraula el senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies. Molt breument. Nosaltres estem d’acord, diguem-ne, amb el fons i amb 
la proposta en general, però és veritat que ens sembla excessiu el termini que es 
dona, de trenta dies.

I, per tant, votarem a favor del punt 2 i ens abstindrem al punt 1.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem té la paraula senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, el nostre grup parlamentari comparteix el fons de la qües-
tió, en el sentit de que els serveis públics siguin prestats, doncs, pels cossos de fun-
cionaris de la Generalitat, en aquest cas pel Cos de Mossos d’Esquadra. De fet, 
dis crepem, no?, de l’argument que s’ha sentit també, doncs, que en nom de la inno-
va ció, l’eficiència i la flexibilitat es puguin trobar solucions en l’àmbit privat, que 
sembla que alguns pensen que ho milloren tot, quan a la pràctica hem vist que no és 
així, que els costos per al conjunt de la societat són significatius. De fet, el que ens 
agradaria també és que grups com el proposant, com els del grup proposant, doncs 
també mostressin aquesta preocupació pels serveis públics de forma pública en al-
tres àmbits, com és la gestió de l’aigua, com és el camp de la salut, com és el camp 
de l’educació o tants altres. 

En aquest sentit, doncs, el nostre grup entén que té sentit revisar i quan s’escai-
gui millorar els protocols i procediments, i, per tant, votarem a favor del punt 2 i ens 
abstindrem en el punt 1, també per les dificultats que entenem en el plantejament que 
es fa d’aquest punt en els terminis de trenta dies d’aquest estudi. 

Gràcies. 
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El president

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

Maria Sirvent Escrig

Sí; gràcies, president. Bé, ens alegrem que el Grup Parlamentari de Ciutadans 
defensi la gestió directa d’un servei concret i amb relació sobretot al model de tras-
llat de preses i la vigilància perimetral. De fet, en aquest sentit, també agrairíem al 
Grup Parlamentari de Ciutadans que es posicionés respecte a la Llei de contractes 
de serveis a les persones, que també parla de la modalitat de gestió de l’educació, dels 
serveis socials o també de serveis tan essencials com el Servei d’Ocupació de Cata- 
lunya.

Malgrat això, respecte al Pla estratègic d’execució penal d’adults, doncs nosaltres 
ja hem manifestat en diverses ocasions que li faríem un replantejament d’arrel, un 
replantejament de fons, i que entenem que cal treballar en un model d’execució pe-
nal molt diferent a l’existent. I és precisament per això que nosaltres ens abstindrem 
amb relació a aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyora Sirvent. Per posicionar-se sobre les esmenes té la paraula 
el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Com he dit abans també, a l’altra proposta de resolu-
ció, donar les gràcies als grups que han presentat esmenes en aquest sentit, el Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Republicà. 

Només dos coses. Diputat Campdepadrós, jo crec que..., vostè ha dit que està 
«en constant estudi». Nosaltres demanàvem saber exactament quins protocols... I a 
mi em preocupa quan les coses estan en constant d’estudi. Una altra cosa seria un 
constant estudi que aboqués en constants millores. L’estudi, el podem continuar fent, 
però si no passem de les paraules als fets es queda en això, en estudis. I el que vol 
el Cos de Mossos d’Esquadra, el que volen els efectius que donen i compleixen amb 
aquest servei són solucions, millores i adequacions en el seu servei i saber com i de 
quina manera l’han de portar a terme.

No gaire m’estendria més, però sí que s’ha parlat que..., en diferents diputats he 
sentit que no..., el termini de trenta dies. Només acabaré dient que voler és poder. 
Quan la institució o representats que som públics i estem aquí per representar la ciu-
tadania i tots els col·lectius de Catalunya..., entenc que voler és poder i en trenta dies 
es poden fer informes i moltes altres coses. 

Gràcies. 

El president

Moltes gràcies, senyor Castel.
S’ha demanat votació separada dels dos punts. Per tant, votem primer el punt... 

Entenc que ha acceptat l’esmena número 2, eh? Entenc que està acceptada la número 
2 i rebutjada la número 1, per tant...

Jean Castel Sucarrat

Rebutjada la número 1 i acceptada la 2.

El president

Votem el text original de la PR del punt número 1 i votarem el text que està es-
menat del punt número 2. 

Votem primer el punt número 1. 
Vots a favor?
Hi han 6 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Vots en contra? 
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Hi han 10 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup 
Parlamentari Republicà.

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

çar, Catalunya en Comú Podem, i el Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-
tituent. 

Per tant, queda rebutjat, aquest punt número 1, per 6 vots a favor, 10 en contra i 
4 abstencions. 

Votem, tot seguit, el punt número 2, que és amb l’esmena acceptada. 
Vots a favor?
Hi han 19 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Junts per Catalu-

nya, Republicà, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem. 
Vots en contra? 
No hi han vots en contra. 
Abstencions? 
Hi ha 1 abstenció, del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.
Per tant, queda aprovat, aquest punt número 2, per 19 vots a favor, cap en contra 

i 1 abstenció.

Proposta de resolució sobre mesures urgents per a garantir la seguretat 
ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic a Roses

250-00940/12 

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 4, és el debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades sobre mesures urgents per garan-
tir la seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic de Roses, pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar la proposta de resolució 
té la paraula el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Bé, aquesta és una reclamació que cada època estival 
en el municipi de Roses es dona d’una manera lesiva i creixent envers el comerç de 
Roses. Pensem que hi ha una pèrdua que s’ha optimitzat més o menys en un 20 per 
cent sobre la facturació; una facturació i unes dades que..., al mes de juliol estàvem 
parlant de quatre-cents manters, però vàrem acabar el mes d’agost amb altres notícies 
i amb altres evidències per al mateix Ajuntament de Roses de l’existència de sis-cents 
manters, els mateixos que fan aquell greuge als comerços que religiosament paguen 
els seus impostos, a tot aquell comerç d’un municipi com Roses, que hem de salva-
guardar, no només des de la institució municipal, sinó des d’aquest mateix Parlament. 

Miri, els últims quatre anys..., i em permetran que en aquesta exposició en par-
li, perquè l’alcaldessa, la senyora Montse Mindan, els últims quatre anys deia que 
era un impossible erradicar la situació, que era un impossible portar a terme segons 
quins controls. També, des de Ciutadans ens vàrem estar quatre anys demanant con-
trol d’on podien estar emmagatzemades aquestes mercaderies, del transport fins a la 
ubicació a on s’implanten.

Cal dir que des de l’última entrada del nou govern municipal de Roses hi ha un 
tinent d’alcalde... Vull posar en valor també que el senyor Joan Plana, d’Esquerra Re-
publicana, se’n va fer ressò –hi teníem moltes converses quan també estava a l’opo-
sició, juntament amb Ciutadans, amb els representants de Ciutadans en l’Ajuntament 
de Roses. Se n’ha fet ressò i l’únic que no ha erradicat és la ubicació i els manters. 
Ha fet, ha començat a fer aquella acció que també Ciutadans li demanava i va de-
manar a una alcaldessa que deia que era una impossibilitat, i ara comencem a veure 
la realitat quan fan el control d’on pot estar la mercaderia, de com és transportada 
fins al lloc, i ara ens falta poder l’últim pas, que és començar a actuar en via pública, 
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a actuar amb allò que dèiem abans en una altra proposta de resolució, també amb 
forces i cossos de seguretat de l’Estat, entenent que les competències en estrangeria 
i en altres no són competència d’un sol, exclusiu cos, sinó també del cos, en aquest 
cas, de la Policia Nacional.

Més coordinació, més col·laboració i, com els deia, un municipi que està patint 
sis-cents manters amb una pèrdua dels seus comerços del 20 per cent dels ingressos.

Si volem fer sostenible el municipi, si volem mantenir els ingressos, també, de la 
institució municipal, de les seves activitats, també hem de començar a visualitzar i a 
treballar en la protecció i com i de quina manera protegim aquest comerç que com-
pleix amb tots els requisits legals i d’impostos, que paga religiosament.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Hi han tres esmenes presentades conjuntament pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà. Per de-
fensar les esmenes en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la senyora 
Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. En primer lloc, començaré parlant de les esmenes que 
hem presentat, i agrair al diputat Jean Castel que hagi acceptat les esmenes que el 
Grup Republicà i el Grup de Junts per Catalunya han presentat amb aquesta proposta 
de resolució.

Fer esment –ho ha comentat el diputat Castel– que és evident l’existència de «top 
manta» a Roses, especialment a l’època estival, que és quan hi ha més turistes i més 
presència de persones a la zona. 

També és cert i és evident que en els últims anys s’han fet diferents actuacions a la 
zona, s’ha requisat material. També hi ha coordinació entre els diferents cossos poli-
cials, i també la col·laboració de l’ajuntament per intentar resoldre aquesta situació. De 
fet, s’han fet de forma coordinada diferents accions, com, per exemple, la implemen-
tació d’un carril bici a la zona del passeig marítim. Han intentat, doncs, col·laborar, 
els cossos de policia local i Mossos, per tal de tindre més presència en horaris més 
de vespre i nocturns. També, a l’última junta de seguretat local es va aprovar destinar 
més efectius per a aquest passat estiu, per a un reforç dels efectius per a aquest estiu. 

I després de parlar-ho amb diferents persones de la zona i amb el mateix tinent 
d’alcalde, el senyor Joan Plana, és evident que els problemes de seguretat ciutadana 
no són els més importants existents a Roses, pel tema del «top manta», sinó que els 
problemes que genera el «top manta» són més problemes socials, més tensions entre 
veïns i comerciants, sobretot a la primera línia de mar, també problemes en l’àmbit de 
la neteja..., és a dir, són molts. Els problemes bàsicament més importants són temes 
socials, i és clar que amb més presència de policies o amb més presència d’efectius 
policials no resoldrem el problema dels «top manta». Creiem que aquest tema, aques-
ta qüestió, s’ha de resoldre des d’una altra perspectiva que no sigui només la d’ac tuar 
amb més efectius del Cos de Mossos d’Esquadra i de policia local. Aquest és un pro-
blema social i, per tant, cal abordar-lo des d’aquesta perspectiva, cal abordar-lo de 
forma transversal amb els diferents departaments, per tal de poder solucionar i donar 
una sortida a les persones que, lamentablement, no tenen cap altra sortida i s’han de 
dedicar a fer de «top manta» per guanyar-se la vida i poder, doncs, subsistir. 

És evident que, per tal de poder solucionar aquests problemes, calen moltes polí-
tiques, com he dit, transversals, de reinserció laboral, d’incorporació al món laboral 
d’aquestes persones. Per exemple, una de les coses que es podria fer i que caldria 
fer i que és urgent i necessari fer fora la modificació de la Llei d’estrangeria per 
tal de regular el tema dels permisos de residència i de treball d’aquestes persones. 
I també, per exemple, la Generalitat, en aquest cas, ofereix, el Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya ofereix a totes aquelles persones que sí que disposen del permís 
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de residència o de treball una sèrie de polítiques actives per tal de millorar la seva 
ocupabilitat o la seva inserció al mercat de treball. I també, pel que fa a les persones 
que lamentablement estan en situació d’irregularitat i no disposen d’aquest permís 
de residència o de treball, es poden acollir a la línia Acol, que és dins del programa 
SOC Treball i Formació, per tal de, si demostren el seu arrelament i tenen família 
al seu càrrec, poder-los proporcionar i entrar en un programa de contractació i de 
formació, per tal de poder disposar de permisos de residència i treball.

Agraïm que ens hagi acceptat les esmenes que hem presentat, demanem votació 
separada del punt número 3, i, com he dit, i per anar acabant, doncs, aquestes qües-
tions del «top manta» no es resolen posant més efectius de cossos policials, sinó que 
es resolen abordant-ho d’una forma social i amb polítiques transversals que puguin 
donar sortida a les persones que en el dia d’avui es dediquen a fer el «top manta».

Al punt 3, demanem votació separada. Als punts 1, 2 i 4 se’ns ha acceptat l’esme-
na, i al punt 3 no hem presentat esmena i demanem votació separada.

Moltes gràcies. 

El president

Moltes gràcies, senyora Fornells. Per defensar les esmenes en nom del Grup de 
Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Miri, Roses està situada en una de les badies més boniques 
del món segurament, eh?, i en temps de l’alcalde Pàramo s’hi va fer un passeig de 
tres quilòmetres que unia el nucli de Santa Margarida amb el de Roses, i ha esdevin-
gut un atractiu turístic, ha esdevingut un atractiu turístic de Roses, de tal manera que 
hi ha tantes persones que s’hi passegen que també han esdevingut un atractiu per 
als manters. De fet, al mes d’agost..., ja ha donat dades el senyor Castel de sis-centes 
persones; jo tenia dades de que n’hi havia fins a cinc-centes. Bé, en qualsevol cas, 
ara n’hi ha tres o quatre els caps de setmana, però és un problema d’estiu, volia dir. 

Ens demanen que hi destinem més efectius policials. Miri, tres quilòmetres de pas-
seig, cinc-cents manters: cada sis metres hi ha una persona que ven productes; si són 
sis-cents, cada cinc metres hi ha una persona que ven productes. Per tant, si amb po-
licia s’ha de solucionar això, hauríem de fer un cordó policial de no sé quants de poli-
cies que necessitaríem perquè no hi anés ningú, perquè és una zona vasta, d’extensió, 
hi ha molts de carrers perpendiculars que hi donen, hi ha la zona de la platja i la zona 
de mar al darrere, tenen moltes vies de sortida... Per tant, amb policia, si s’hagués de 
bloquejar aquell passeig, necessitaríem molts de policies. L’Ajuntament de Roses posa 
policies, incrementa la plantilla en setze policies a l’estiu, els Mossos d’Esquadra hi 
treballen, van de dalt a baix del passeig, comencen a dalt, els que estan actuant a dalt 
s’amaguen; com són pel mig els que s’havien amagat, doncs, ja tornen a començar, et-
cètera. És una mica jugar al gat i la rata. 

La Llei de protecció de la seguretat ciutadana estableix que el que passa en aquells 
carrers, que és l’ocupació de la via pública contra una decisió d’una autoritat compe-
tent, és una falta administrativa. Per tant, s’aixeca una acta administrativa, i l’endemà 
les mateixes persones tornen a ser allà mateix. La Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra han participat en catorze operatius específics durant el 2019, han aixecat 
vint-i-quatre actes administratives i han decomissat 126 vegades material per a la 
venda ambulant. 

Per tant, és evident que el problema va més enllà de la vigilància policial, i és 
un tema polièdric –i ho deien, ja s’ha dit aquí– i s’ha de tractar –i ho deia el mateix 
proponent– des de diferents perspectives. 

En el quart punt vostès porten un dels seus clàssics preferits: «colaboración y 
coordinación con todas las administraciones, especialmente la Administración local 
de Rosas y... las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». Està bé, cal molta coo-. Està bé, cal molta coo-
peració i molta coordinació entre totes les administracions, efectivament.
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Per exemple, a la junta local de seguretat de l’any 2018 es va quedar que es fari-
en patrulles conjuntes entre la Guàrdia Civil, policia local i Mossos d’Esquadra. So-
brevingudament, la Guàrdia Civil se’n va desentendre, i va donar com a excusa que 
controlarien les carreteres d’accés. La ciutadania de Roses i la gent del territori no 
tenim la percepció de que s’hagi incrementat la vigilància a la carretera per part de 
la Guàrdia Civil i sí que es té la percepció de que instruccions vingudes de superiors 
els van privar de fer aquestes patrulles conjuntes. No sé quin va ser el cost d’oportu-
nitat de qui va fer aquestes patrulles, no sé què va fer la benemèrita mentrestant, si 
es va  dedicar a reprimir el procés, a buscar terroristes o a novel·lar atemptats, o si no 
va tenir cap cost d’oportunitat i senzillament van continuar fent la mateixa feina que 
tenien, però, en qualsevol cas, no es van fer les patrulles conjuntes. 

Des del punt de vista penal, es venen productes falsificats; és un delicte contra 
la propietat industrial o intel·lectual. Però quan arriba al jutjat, quan arriba al jutjat 
aquesta falsificació, els jutges, la doctrina dels jutjats és: «No és una falsificació, és 
una imitació», perquè com que el consumidor paga pocs diners per aquests produc-
tes és evident que sap que està comprant una cosa que no és original. Per tant, una 
via de les que tindríem per arreglar el problema se’ns escapa. 

Els Mossos d’Esquadra, he dit que havien fet 126 decomisos de material; es van 
fer a la via pública o en cotxes aparcats a la via pública que feien de magatzem. No 
se’n va fer cap ni en pisos ni en locals on també es guarda aquesta mercaderia. I sa-
beu per què? Perquè, quan es fa una investigació a través dels Mossos d’Esquadra i 
s’arriba a la conclusió de que a tal pis o a tal baix s’està guardant material falsificat, 
es demana al jutge una ordre per entrar-hi i el jutge generalment –generalment– 
no la dona. Per tant, l’Administració de justícia pot fer moltes coses per solucionar 
aquest problema i per coordinar-se en aquest àmbit. 

Des d’un punt de vista social, es tracta de persones en situació irregular des 
del punt de vista de la Llei d’estrangeria. Sovint són persones que estan explota-
des per màfies. De qui són les competències en matèria d’estrangeria? Es podrien 
exercir?

Des del punt de vista tributari, es tracta de productes que entren a la duana sovint 
sense pagar aranzels. Qui té les competències en matèria de vigilància duanera? És 
evident que es mou diner negre, aquells diners no són diners declarats; per tant, no 
tributen impost sobre el valor afegit. Per tant, aquells diners, quan compren als ma-
joristes..., és fàcil que els majoristes no tributin per impost de societats per aquells 
mateixos béns. Qui és competent en matèria tributària? De qui depèn l’Agència Es-
tatal d’Administració Tributària? De feina, ja veuen que n’hi ha. 

Els he dit abans que es tractava d’una falta administrativa vendre a la via pública. 
De qui és competència legislar si la reiteració de faltes administratives poden arribar 
a constituir un delicte penal o no? De l’Ajuntament de Roses? D’aquest Ple? D’aquest 
Parlament? O del Congreso de los Diputados? 

Independentment de si hi ha o no coordinació, veu que de feina n’hi ha molta i 
molta per fer. Això passa a molts de municipis turístics i passa especialment a Ro-
ses. L’Ajuntament de Roses ha fet molts i molts esforços; l’Ajuntament de Roses està 
desbordat per la circumstància, perquè és evident que una administració local no pot 
solucionar tots aquests problemes que jo els he expressat. I és evident que tampoc es 
pot tractar només des del punt de vista policial.

Gràcies, president.

El president

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

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Nosaltres ens congratulem, diguem-ne, del canvi d’enfoca-
ment o de la modificació de l’enfocament que s’ha fet, des d’un enfocament, sota el 



DSPC-C 413
15 de gener de 2020

Sessió 20 de la CI 19 

nostre punt de vista, exclusivament policial cap a un enfocament molt més multi-
disciplinari.

Per tant, ens congratulem de l’acceptació de les tres esmenes i, amb tot el suport 
a la gent de Roses, nosaltres votarem a favor de la PR amb les seves esmenes ac-
ceptades.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí; gràcies, president. Bé, el nostre grup parlamentari és plenament conscient de 
la problemàtica que es descriu en aquesta proposta de resolució. Per tant, en cap cas 
neguem el problema; un problema que, com s’ha dit també per part d’altres diputats 
i diputades, és un problema d’alta complexitat. I, en tot cas, en el que discrepem és 
en alguns dels elements de diagnòstic d’aquesta problemàtica, i també en la resposta 
que s’hi planteja.

Ara el diputat Castillo deia que es congratulava d’un enfocament més transversal 
o més multidisciplinari –que efectivament s’ha sentit en algunes de les intervenci-
ons. Nosaltres no ho acabem de veure en els punts concrets que es proposen en la 
proposta de resolució, de fet en la proposta de resolució que arriba a la Comissió 
d’Interior, i que el que ens ve a dir, diguéssim, és que la resposta a aquesta proble-
màtica ha de ser, doncs, entre d’altres, però sobretot, una resposta policial. I aquí 
nosaltres, doncs, discrepem. És evident que per fer front a aquesta problemàtica ca-
len recursos, calen més recursos, i en això hi estem d’acord. El que no creiem és que 
hagin de ser més recursos policials, sinó que segurament han de ser recursos d’altra 
mena, d’altres tipus, per abordar la problemàtica en la seva complexitat.

Per tant, des d’aquesta discrepància en el diagnòstic, en què també tenim una 
certa percepció de que moltes vegades es tendeix a criminalitzar persones que segu-
rament són víctimes –sense que això vulgui dir que la problemàtica no tingui conse-
qüències sobre molts col·lectius diferents, entre ells els comerciants de Roses, però sí 
que discrepem d’aquest enfocament–, doncs, per tant, el que farem és abstenir-nos 
en aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

El president

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

Maria Sirvent Escrig

Sí; a nosaltres, de la lectura de la proposta de resolució ens sembla que aquesta 
proposta de resolució el que busca és criminalitzar tot un col·lectiu des d’una pers-
pectiva racista i classista. Per nosaltres abordar el problema es tracta també d’en-
tendre que el «top manta» és un problema que també és complex i que s’ha d’abordar 
des d’una perspectiva sociolaboral, però també tenint en compte d’altres factors, 
com per exemple la Llei d’estrangeria i el que representa, el Codi penal, el turisme 
massiu, l’ús de l’espai públic, l’estigmatització de la pobresa i l’arquitectura de la por 
que representen les ordenances municipals de civisme o, per exemple, l’augment de 
l’índex de pobresa, i de pobresa assalariada, dins del marc del sistema capitalista. 

En aquest sentit, parlar de que el «top manta» el que fa és, doncs, provocar per-
judicis al comerç, però no fer-ho en relació amb la política de foment de les grans 
superfícies, de les multinacionals d’internet o de plataformes com Amazon o d’altres 
plataformes de venda per internet, o no parlar tampoc de l’augment de la competiti-
vitat de les empreses a costa de la precarietat laboral de les treballadores, doncs és 
abordar aquest fenomen des d’una perspectiva esbiaixada. I aquesta realitat exem-



DSPC-C 413
15 de gener de 2020

Sessió 20 de la CI 20

plifica, doncs, alguns mecanismes dels que disposa l’Estat per criminalitzar preci-
sament la pobresa i les minories. 

I nosaltres volíem lloar la feina que fa el sindicat de manters en aquest sentit 
i volem posar de manifest que el que passa és que partim d’un racisme estructural i 
institu cional que tolera pràctiques abusives per part dels cossos de seguretat, com per 
exemple identificacions per perfils ètnics que per exemple han estat denunciades per 
SOS Racisme, detencions il·legals o denúncies penals per delictes contra la propietat 
industrial, que vulneren de forma frontal el principi de l’ultima ratio del dret penal.

El president

Moltes gràcies, senyora Sirvent. Per posicionar el Subgrup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya té la paraula la senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Sí; gràcies, president. Bé, nosaltres votarem a favor de la proposta, a diferència 
de la diputada que m’ha precedit en l’ús de la paraula. Nosaltres no trobem que hi 
hagi cap contingut ni racista ni classista en aquesta proposta de resolució. Creiem 
que és un problema, evidentment, que té molt a veure amb la seguretat ciutadana, 
amb l’ús de la via pública i amb activitats que tenen a veure sobretot amb màfies de 
venda il·legal de productes que són còpies i que estan protegits pels drets de la pro-
pietat intel·lectual.

I, per tant, entenent que l’1, el 2 i el 3 reforcen aquest compromís de seguretat a 
la via pública i que el 4 fins i tot obre la porta a la col·laboració amb la resta d’admi-
nistracions per tal de trobar sortida a aquesta situació, evidentment, doncs, donarem 
recolzament a tots els punts.

El president
Moltes gràcies, senyora García. Per posicionar-se sobre les esmenes té la paraula 

el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Com he dit en les altres dos intervencions, un altre cop 
agrair al Grup de Junts per Catalunya i Republicà les aportacions en forma d’esme-
na. Les tres esmenes, com ja s’ha dit, han sigut acceptades.

Però, miri, dos comentaris. Senyor Roquer, encara que vostè faci una exposició 
dintre del to bucòlic de la badia de Roses, la mateixa que coneixem, crec que la res-
ponsabilitat també parteix de trobar solucions, parlar de les solucions. Miri, vostè ha 
fet esment també de tots aquells controls que per àmbit competencial porten a ter-
me Guàrdia Civil i Policia Nacional. També m’agradarà veure’l votant en els pres-
supostos generals de l’Estat al cantó de l’increment dels efectius que fan falta per 
fer millor també aquest control, que podríem estar d’acord que ens falten efectius 
d’aquests dos cossos també a Catalunya.

Posicionar-nos també en el sentit de... S’ha parlat de màfies. Evidentment, moltes 
vegades, més enllà de la persona que està allà per necessitat, són persones controla-
des per màfies, que aquí tenim una gran feina, una gran tasca, no només del Cos de 
Mossos d’Esquadra, sinó també dels altres cossos policials que tenen competències 
específiques, i tots tres poden fer també una gran feina quan parlem de la coopera-
ció i la coordinació.

I, per últim, quan parlem de la propietat privada... Escolti’m, vostè deia que tots 
els fets varen succeir en cotxes i en via pública. Jo crec que hauria de fer un repàs; 
va haver-hi dos dels fets puntuals d’aquests estius: un va ser una intervenció a dintre 
d’un jardí privat, on saltaven un mur d’una comunitat on amagaven, dintre d’aquest 
jardí –àmbit privat i comunitari–..., i un altre era un pis que estaven utilitzant com a 
pis, diguem-ne, ocupat de manera il·legal. 

Jo crec que, la informació, a vegades hem de ser curosos, com i de quina manera 
la donem. La informació a vegades també ens fa veure el greuge que pateixen els 
comerciants del municipi de Roses. I protegir els comerciants vol dir protegir tam-
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bé el futur municipal. Els que hem estat en un ajuntament, i molts de vostès hi han 
estat, saben que la tasca també de l’àmbit municipal d’un ajuntament és protegir les 
activitats, aquelles que també ens fan el retorn amb impostos directes i indirectes. 
Què menys que tenir la responsabilitat d’estar al seu cantó.

I per últim, president –i amb això acabo–, a la senyora Sirvent: vostè ha utilitzat 
la paraula «racista». Jo la convido que em digui un sol punt d’aquesta proposta de 
resolució que sigui racista, entenent que lo que entenem nosaltres és que s’ha de fer 
una gran feina des de l’àmbit policial però també de la cooperació i de la gent que 
més ho necessita. No tothom és dolent, no tothom és bo, però no tothom, a vegades, 
són persones individuals, sinó que hi ha màfies al darrere que s’han d’erradicar. Vol-
dria veure-la a vostè amb responsabilitat de govern, si l’arribés a tenir algun dia, i 
em farien por les conclusions que veuríem abocades en la forma...

El president

Gràcies, senyor Castel.

Jean Castel Sucarrat

...i en la manera de fer i d’actuar.
Gràcies.

El president

En tot cas, ja s’ho trobaran. Bé, no, ja, ho dic per no obrir un nou debat, eh? Ja, 
després... (El president riu. Remor de veus.) No, no, no. Després ja ho parlaran entre 
ambdós, eh? No, no. Aquest punt concret.

Bé, he entès que es demanava votació separada del punt número 3. Per tant, vota-
rem primer aquest punt número 3 i tot seguit votarem la resta de la moció, que entenc 
que és amb les esmenes acceptades pel Grup Parlamentari de Ciutadans i presenta-
des conjuntament pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari 
Republicà.

Per tant, votem primerament el punt número 3 d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Hi han 8 vots a favor, dels grups parlamentaris... No, la senyora García també ha 

votat, no?, a favor? (Pausa.) Per tant, hi han 9 vots a favor, dels grups parlamenta-
ris de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar, i Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

Vots en contra?
Hi han 11 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà i Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.
Abstencions?
Hi ha una abstenció, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Per tant, queda rebutjat el punt número 3 per 9 vots a favor, 11 en contra i 1 abs-

tenció.
Votem tot seguit la resta de la moció, que és amb les esmenes presentades.
Vots a favor?
Hi han 18 vots a favor, dels..., 19 vots a favor, perdó, 19 vots a favor, dels grups 

parlamentaris de Ciutadans, Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, So-
cia listes i Units per Avançar i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya.

Vots en contra?
Hi ha 1 vot en contra, del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.
Abstencions?
Hi ha 1 abstenció, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Per tant, queda aprovada la resta de la moció per 19 vots a favor, 1 en contra i 1 

abstenció.
El següent punt de l’ordre del dia és... (Maria Sirvent Escrig demana per parlar.) 

Sí, perdó; senyora Sirvent...
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Maria Sirvent Escrig

Sí, president. Simplement és perquè, tenint en compte que som un grup parla-
mentari tan petit, jo m’hauria de traslladar, com a representant del nostre grup 
par lamentari, a Tarragona pels esdeveniments que han succeït en relació amb la pe-
troquímica, i ens agradaria poder fer una modificació en l’ordre del dia i poder votar 
prèviament els punts 9, 10, 11 i 12, que són sol·licituds de compareixença, per poder 
ser presents a Tarragona. Si podria ser, i sempre que hi hagi el vistiplau de la resta. 

Per a nosaltres, l’interès és en el 9, 10, 11 i 12, però no ens importaria que es 
votessin el 9, 10, 11, 12, 13 i 14 i que s’acumulessin totes les sol·licituds de compa-
reixença, perquè és el que tindria més sentit, i que ho poguéssim votar tot en una 
mateixa unitat, diguem-ne, d’acte.

Sol·licituds de compareixença del director general de la Policia 
i del secretari general d’Interior perquè informin sobre la reunió 
del 9 de desembre de 2019 entre el Departament d’Interior 
i els representants sindicals dels mossos d’esquadra (retirades)

356-00667/12 i 356-00668/12

(Jean Castel Sucarrat demana per parlar.) 

El president

Sí, senyor Castel...

Jean Castel Sucarrat

President, fer avinent que les sol·licituds de compareixença dels punts 13 i 14 les 
retirem de l’ordre del dia, entenent que aquestes reunions ja s’han produït amb el De-
partament d’Interior. Hem tingut l’oportunitat de tenir dues reunions; una tercera que 
està prevista, juntament amb els sindicats, i entenem que, després d’aquesta reunió, 
també s’efectuarà una quarta reunió per acabar de perfilar les conclusions oportunes.

Dit això, retiraríem els punts 13 i 14 de l’ordre del dia.

El president

Gràcies, senyor Castel. (Montserrat Fornells i Solé demana per parlar.) La se-
nyora Fornells...

Montserrat Fornells i Solé

Per part del Grup Republicà, cap problema a posar a votació les sol·licituds d’in-
formació ara, en aquests moments, i deixar les propostes de resolució per a més en-
davant.

El president

Sí, en això volia entrar. Si hi ha cap grup que s’oposa a aquest canvi, diguem-ne, 
sobtat de l’ordre del dia, de votar, abans de seguir amb el debat del següent punt, les 
sol·licituds de sessions informatives i de compareixença compreses entre els punts 
9 i 12... Si no hi ha cap inconvenient... (Pausa.) Doncs passaríem tot seguit a votar 
aquests punts.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre els 
incidents que van tenir lloc a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma 
de Barcelona l’11 de desembre de 2019

354-00216/12

Comencem pel punt número 9, que és la sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els incidents que van tenir lloc 
a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona l’11 de desembre de 2019, 
que està presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. No sé si vol defensar la...
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María Francisca Valle Fuentes

Brevemente.

El president

La senyora Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Sí, muy brevemente, presidente, para decir que consideramos necesaria la com-
parecencia del conseller de Interior. Se han llevado a cabo varios incidentes en la 
Universidad Autónoma de Barcelona en la misma línea que este que señalamos en 
este punto, y por lo tanto, y dado que es un tema muy relacionado con la seguridad, 
el máximo representante de la seguridad aquí en Cataluña es el conseller de Interior 
y solicitamos su comparecencia.

El president

Bé, moltes gràcies. Algun grup es vol posicionar o ho sotmetem directament a 
votació? (Pausa.)

Votem, doncs, el punt número 9, que, ho repeteixo, és la sol·licitud de sessió in-
formativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els incidents 
que van tenir lloc a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona l’11 de 
desem bre de 2019.

Vots a favor?
Hi han 9 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar, i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Hi han 12 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà, Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari de la 
CUP - Crida Constituent.

Per tant, queda rebutjada la sol·licitud de sessió informativa per 9 vots a favor 
i 12 vots en contra.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior 
sobre les mesures adoptades en l’incendi de la fàbrica de reciclatge 
industrial Ditecsa de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)

354-00221/12

El següent punt de l’ordre del dia seria la sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les mesures adoptades en l’in-
cendi de la fàbrica de reciclatge industrial Ditecsa de Montornès del Vallès, al Va-
llès Oriental, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Em sembla que no cal 
defensar-la per part del grup...

Per tant, sotmetem a votació aquesta sol·licitud de sessió informativa.
Vots a favor? 
Hi han 11 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar, Catalunya en Comú Podem, el Subgrup Parlamentari de la CUP - Cri-
da Constituent i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Vots en contra? 
No hi han vots en contra.
Abstencions? 
Hi han 10 abstencions, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Par-

lamentari Republicà.
Per tant, queda aprovat aquest punt de sol·licitud de sessió informativa de la Co-

missió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les mesures adoptades en l’incen-
di de la fàbrica de reciclatge industrial Ditecsa de Montornès del Vallès, al Vallès 
Oriental, per 12 vots a favor, cap en contra..., perdó, 11 vots a favor, cap en contra 
i 10 abstencions.
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Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior 
sobre el protocol per a evitar contaminacions en casos d’accidents 
en plantes químiques

354-00222/12

La següent sol·licitud de sessió informativa, el següent punt, és l’11: sol·licitud de 
sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el pro-
tocol per evitar contaminacions en casos d’accidents en plantes químiques. presen-
tada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. No sé si la vol defensar 
el senyor Parés... 

Marc Parés Franzi

Sí. No, simplement aclarir que el motiu que va portar a aquesta sol·licitud de com-
pareixença és el mateix de la compareixença que acabem de votar, que és l’incendi a 
la fàbrica de Montornès del Vallès, i que, per tant, no tindríem inconvenient en que 
es substanciés conjuntament en el seu dia, en cas que s’aprovi.

El president

Bé, doncs queda entès que en el cas de que fos aprovada aquesta aniria plegada 
i se substanciaria conjuntament amb la que acabem d’aprovar en el punt número 10.

Per tant, vots a favor? 
Hi han 11 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar, Catalunya en Comú Podem, i els subgrups parlamentaris de la CUP - 
Crida Constituent i el Partit Popular de Catalunya.

Vots en contra? 
No hi han vots en contra.
Abstencions? 
Hi han 10 abstencions, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Par-

lamentari Republicà.
Per tant, queda aprovada aquesta sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 

el conseller d’Interior sobre el protocol per evitar contaminacions en casos d’acci-
dents en plantes químiques per 11 vots a favor, cap en contra, 10 abstencions i, en 
tot cas, serà substanciada conjuntament amb la que acabàvem d’aprovar en el punt 
número 10. 

Sol·licitud de compareixença d’Isabel Tapia i Manuel Peinado, 
representants de l’Associació de Policies LGTBI+ Gaylespol, 
perquè informin sobre les funcions i les activitats de l’associació

356-00658/12 

Sotmetem ara a votació el punt número 12, que és la sol·licitud de compareixença 
d’Isabel Tapia i Manuel Peinado, representants de l’Associació de Policies LGTBI+ 
Gaylespol davant la Comissió d’Interior perquè informin sobre les funcions i les ac-
tivitats de l’associació, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. La vol de-
fensar, la sol·licitud, el senyor Jean Castel breument, si us plau?

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Molt breu. Trobem d’una importància substancial que 
puguin comparèixer aquestes dues persones, perquè totes aquelles activitats que fan 
des de dintre l’associació posen de manifest allò que pateixen, allò que volen erra-
dicar en molts de casos i allò que han patit en el temps, i les mesures que també tre-
ballen a nivell de..., i en forma de propostes, per portar un futur millor, també dintre 
dels cossos policials, a aquest col·lectiu.

Dit això, tornar a posar l’accent en la importància que trobem..., un cop ens và-
rem asseure amb ells, vèiem que seria molt important que vinguessin, ens ho ex-
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pliquessin, i també portessin a la taula i ens exposessin tota l’activitat que porten a 
terme dintre de la seva feina diària. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castel. Hi ha cap grup que es vulgui posicionar? (Pausa.)
Doncs sotmetem a votació aquesta sol·licitud de compareixença d’Isabel Tapia i 

Manuel Peinado, representants de l’Associació de Policies LGTBI+ Gaylespol, da-
vant d’aquesta comissió.

Vots a favor?
Bé, queda aprovada la sol·licitud de compareixença per unanimitat. 

Proposta de resolució sobre la creació d’una bossa d’hores estructurals 
al Cos de Mossos d’Esquadra

250-00946/12

Seguim, doncs, amb l’ordre del dia. El següent punt de l’ordre del dia és el punt 
número 5, que és el debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades sobre la creació d’una bossa d’hores estructurals al Cos de Mossos d’Esqua-
dra, presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Per defensar 
la proposta de resolució té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, són de sobres coneguts per tots els membres d’aquesta co-
missió els dèficits en la dotació de la Policia dels Mossos d’Esquadra pel que fa als 
seus efectius, que se situen actualment al voltant dels disset mil agents, quan la junta 
de seguretat, doncs, estableix que el nombre òptim serien més de 18.200. 

És cert, com ja s’ha comentat en diverses ocasions, doncs, que el departament, 
i també el Ple del Parlament, ha obert la convocatòria de noves places del Cos de 
Mossos d’Esquadra en els darrers anys i per al proper any, i que això hauria de solu-
cionar la problemàtica. El que també és cert és que aquesta solució no és immediata, 
sinó que l’obertura de noves places, doncs, triga un cert un cert temps.

De fet, el que s’ha aprovat, no?..., es va aprovar la creació de cinc-centes places 
inicialment, doncs, d’agents que ja han cobert el curs i actualment estan en període 
de pràctiques i que s’incorporaran efectivament com a mossos funcionaris a tots els 
efectes el juliol d’aquest any 2020; per tant, aquestes primeres cinc-centes places no 
seran plenament efectives fins al juliol de 2020. Una segona tongada, de 750 places, 
que actualment estan com a alumnes aspirants a mossos a l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya i que en aquest cas, doncs, al juliol del 2020 seran mossos en 
pràctiques, i no serà fins al juliol del 2021 que seran mossos funcionaris a tots els 
efectes. I una tercera tongada, de 750 places, que sortirà, doncs, l’any 2020, que de 
fet a l’octubre d’aquest any 2020 entraran com a alumnes aspirants a mossos a l’Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya, no serà fins al juliol del 2021 que seran mos-
sos en període de pràctiques i no serà fins al juliol del 2022 –per tant, fins d’aquí a 
més de dos anys– que no seran mossos funcionaris a tots els efectes.

Per tant, aquesta nova incorporació de places no serà del tot efectiva fins al juliol 
de l’any 2022 i, per tant, la problemàtica que tots els grups d’aquesta cambra hem 
pogut constatar, que la manca d’efectius, doncs, reverteix en els dèficits del servei 
de seguretat pública de Catalunya; reverteix també en les condicions de treball dels 
Mossos d’Esquadra; reverteix en el servei que es presta, no?, en múltiples casos, 
com els que hem vist, o en problemàtiques i l’increment, doncs, de determinades 
problemàtiques, com és el nombre de robatoris amb violència i intimidació a l’inte-
rior de domicilis, el nombre d’estafes, delictes d’odi, agressions sexuals, etcètera, i 
una llarga llista d’elements que podríem anar situant sobre la taula... També la po-
licia en el cas del trànsit, doncs, també redueix el que és la seva tasca i els efectes, 
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amb les conseqüències que això té sobre l’accidentalitat, per exemple, etcètera. Per 
tant, els efectes o les conseqüències d’una manca d’efectius creiem que són greus i 
que són notoris i que això, tot i que està en vies de resolució per la creació de noves 
places, no quedarà del tot resolt fins al juliol de l’any 2022. 

En aquest sentit, i també d’acord amb el que demanen els representants sindicals 
del Cos de Mossos d’Esquadra, el que el nostre grup parlamentari planteja com a 
solució, doncs, és que durant aquest període de temps fins al juliol del 2022 es pu-
gui dotar amb una bossa d’hores extraordinàries suficient el cos, per poder cobrir les 
mancances del servei mentre no siguin efectius tots aquests nous agents.

Dir també –i amb això ja concloc, ja acabo, no?–, doncs, que a aquesta situació 
de manca d’efectius cal sumar-hi també o és deguda sobretot a la manca de promo-
cions durant una dècada de retallades en què no han sortit noves promocions, a les 
jubilacions, a les incapacitats permanents, i juntament amb el degoteig de mossos 
i mosses d’Esquadra que han marxat de la policia catalana i han anat cap a, per 
exemple, policies locals, on se’ls ofereixen millors condicions laborals. I en aquest 
sentit, doncs, també volem posar sobre la taula que la problemàtica no es solucio-
narà si no es generen aquelles condicions que facin que els agents de mossos d’es-
quadra vulguin quedar-se en el seu lloc de treball i no prefereixin marxar a altres 
policies. 

En qualsevol cas, la proposta que nosaltres posem sobre la taula és la creació 
d’aquesta bossa d’hores extraordinàries. Aprofito per dir, doncs, que hem transac-
cionat amb els grups que donen suport al Govern el primer dels punts, en el qual se’ns 
presentava una esmena. En aquest sentit, el redactat que plantegem i que s’ha fet arri-
bar a tots els grups, doncs, seria el següent; seria: «garantir per al Cos de Mossos d’Es-
quadra una bossa d’hores extraordinàries suficient per reduir l’impacte que la manca 
d’efectius està generant en el servei de seguretat pública de Catalunya, actualitzant el 
preu de l’hora extraordinària, que a dia d’avui és inferior al de l’ordinària». Per tant, 
amb aquest redactat posem de manifest que l’actual nombre d’hores extraordinàries 
és insuficient d’acord amb la problemàtica que tenim i, per tant, que cal augmentar 
el nombre d’hores extraordinàries per garantir el servei i posem sobre la taula també el 
fet, doncs, que el preu de l’hora, el preu a què s’està pagant aquesta hora extraordinària 
és inferior al preu de l’ordinària, i això és una irregularitat que entenem que s’ha de 
resoldre de forma immediata. 

Agrair al Govern, als grups que donen suport al Govern, la voluntat de transac-
cionar aquest punt i dir també que acceptem la seva esmena al punt 2. 

Res més, moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. Hi han dues esmenes presentades conjuntament pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà, una 
de les quals –ho acaba de dir el senyor Parés–, l’esmena número 1, ha estat transac-
cionada també amb el grup proposant, i se’ls ha fet arribar el nou text. Per defensar 
les esmenes presentades, en nom del Grup Parlamentari Republicà té la paraula el 
senyor José Rodríguez.

José Rodríguez Fernández

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven-
ció de l’orador. Veus de fons.) Sí, ara? (Pausa.) Ara sí que se m’escolta.

Gràcies, president. Primer, agrair al diputat proposant la intenció de negociar 
i que ens hagi acceptat l’esmena en el punt 2 i puguem transaccionar l’esmena al 
punt 1 i poder tirar endavant, doncs, la proposta de resolució de forma sòlida. I dir 
que, sempre, per a algú que ve del món sindical, crear una bossa d’hores extres sem-
pre és una mala solució, perquè el que sempre és millor és comptar amb la plantilla 
suficient per poder donar el servei que és necessari. I per això agraïm que, en lloc 
de cercar si la creació o no d’una bossa d’hores estructurals, sigui anar a garantir 
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el servei, és a dir, que l’ús d’aquestes hores extres sigui orientat a garantir el ser-
vei. I dir que sobretot pel que nosaltres volem apostar és per la creació de suficient 
plantilla. 

Els mossos que s’han incorporat com a mossos en pràctiques s’han dotat d’un ser-
vei de 800.000 hores més aquest darrer any, i els 750 més que s’incorporaran el 2020 
permetran oferir 1 milió d’hores de treball més aquest 2020-2021. Per tant, creiem 
que aquesta és la línia.

En tot cas, evidentment votarem a favor de la proposta de resolució, degut a que 
hem pogut arribar a un acord en la interpretació del servei de les hores extres.

El president

Gràcies, senyor Rodríguez. Per defensar les esmenes en nom del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya té la paraula el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Bé, a hores d’ara ja, quan me toca parlar a mi, s’ha dit gairebé 
tot. Dir que votarem a favor dels dos punts un cop transaccionada l’esmena nostra 
en el punt 1 i acceptada l’esmena en el punt 2, perquè creiem que són necessàries 
aquestes hores extraordinàries per garantir el servei. I –s’ha dit també– no és el mo-
del nostre, que els mossos d’esquadra hagin de fer hores extraordinàries, sinó que 
hi ha d’haver un número suficient de mossos d’esquadra com per poder garantir els 
serveis; però fins que arribem a aquesta situació òptima d’aquests 18.267 –o passar 
d’aquests 18.267–, doncs ens sembla una bona solució.

I només agrair la predisposició que sempre té el diputat Parés per arribar a acords 
amb aquest grup. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Per posicionar el Grup Parlamentari de Ciutadans 
té la paraula la senyora Munia Fernández-Jordán.

Munia Fernández-Jordán Celorio

Gràcies, president. Bueno, con esta propuesta de resolución debatimos sobre uno 
de los males endémicos en Cataluña. Actualmente, la situación del Cuerpo de los 
Mossos d’Esquadra es, tanto numéricamente como respecto a la calidad de los me-
dios de los que suponen, un verdadero problema. Hay mil menos, hay mil efectivos 
menos que en el año 2012, y ellos mismos han denunciado en muchísimas ocasiones 
cómo tienen hasta falta de vestuario o de medios propios para su propia defensa y, 
por supuesto, para la defensa de todos los ciudadanos. 

El actual Gobierno, del que ahora matizan diciendo que, bueno, que la bolsa de 
horas extraordinarias tampoco les parece el medio más adecuado..., pues hemos lle-
gado a ello por la falta de políticas desde hace años y años y años; falta de trabajo 
y de políticas efectivas. Mucho más allá de la dotación de nuevas promociones, se 
ha podido hacer muchísimo más trabajo del que se ha hecho y se ha podido invertir 
muchísimo más dinero en el cuerpo de lo que se ha invertido. 

La situación para que las nuevas promociones puedan llevar a cabo su labor real, 
de prevención e intervención en torno a la delincuencia y la seguridad pública, es el 
problema que tenemos ahora hasta que eso, realmente, como decía el proponente, se 
lleve a cabo rondando el año 2022. Es decir, se seguirá por el cuerpo haciendo ho-
ras extraordinarias de la manera desorbitada que se ha hecho ahora, con lo que sig-
nifica, dado que por hora, como han comentado, la hora extraordinaria se cobra por 
debajo de la hora ordinaria. Eso da la medida –queremos hacer mención a esto– de 
la profesionalidad del cuerpo, que en estas condiciones, aun así, continúa trabajando 
de la manera que lo hace. 

Por todo ello, bueno, bienvenida la propuesta de resolución y la transacción a la 
que se ha llegado. Todo hay que decirlo, llega después de que el día 11 de diciem-
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bre, en el Pleno que mantuvimos aquí, en este edificio, pues ahí fuera se estuvieran 
manifestando los mossos y se hubiesen levantado dos días antes de la reunión que 
estaban manteniendo con la consejería. Precisamente por una cosa muy importante, 
que es que entendían que había una falta absoluta de concreción en las medidas que 
el consejero Buch estaba poniendo sobre la mesa. 

A ese respecto, creemos, simplemente para terminar, que se ha vaciado un poqui-
to de contenido por la transacción. Creemos que aquí el Grupo de En Comú Podem, 
bueno, ha rebajado un poco las expectativas de la propuesta de resolución, porque 
en su redacción original sí que había realmente una capacidad numérica que nos se-
ducía más que la transacción a la que han llegado. Pero, bueno, nosotros no vamos a 
poner palos en las ruedas, ni muchísimo menos. Adelante.

Y gracias, president.

El president

Gràcies, senyora Fernández-Jordán. Per posicionar el Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar té la paraula el senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Molt breument. Nosaltres estem totalment d’acord amb la pro-
posta que es fa. D’una banda, tenim un dèficit importantíssim a la plantilla del Cos 
de Mossos d’Esquadra actual –ho hem constatat moltíssimes vegades– i, de l’altra, 
tenim una sèrie de places noves previstes pel departament. Quin és el problema? Que 
aquestes noves places, com ja s’ha dit, doncs triguen un temps en estar realment in-
corporades al servei de policia. I el problema el tenim en el mentrestant. 

Per tant, aquesta proposta de mantenir una bossa d’hores extres adequada, estruc-
tural, per mantenir el servei, doncs la creiem molt adequada, sempre que es contem-
pli també l’apujar el preu d’aquesta hora extra i igualar-lo o apropar-lo com a mínim 
a l’hora ordinària.

Per tant, hi votarem a favor, amb l’esmena acceptada també.
Gràcies.

El president

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

Esperanza García González

Gràcies, president. Nosaltres votarem a favor de la proposta. No sé com ha acon-
seguit el diputat Parés que el Govern, que estava en contra de la creació d’una borsa 
d’hores extres, hagi acceptat aquesta proposta de resolució. 

Entenem que el fet de millorar el pagament de les hores extraordinàries envers 
les ordinàries és una cosa positiva. Entenem també que l’esforç de transaccionar li 
ha fet rebaixar una iniciativa que en principi era molt més ambiciosa, que eren les 
840.000 hores.

I, malgrat que no hem acabat d’entendre la seva exposició de que aquesta mesura 
pogués servir per pal·liar la manca i el dèficit d’agents, més la part dels agents que 
estan jubilant-se, més la fugida a les policies locals d’alguns dels agents..., vostè ha 
fet referència fins l’any 2022, i no ho he acabat d’entendre, perquè això no està ni a 
la literalitat de la PR ni a la transaccional. Però, malgrat això, hi votarem a favor.

El president

Gràcies, senyora García. No sé si vol fer servir el torn de posicionament el senyor 
Parés o passem a votació. (Pausa.)

D’acord. Doncs entenc que no hi ha sol·licituds de votació separada i votem la 
proposta de resolució amb les esmenes presentades, una de les quals ha estat poste-
riorment transaccionada pel grup proposant i els grups esmenants.

Vots a favor? 
La proposta de resolució queda aprovada per unanimitat. 
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la seguretat 
a les vies de comunicació davant les actuacions de grups 
separatistes que la posen en perill

250-00948/12

El següent punt de l’ordre del dia és el debat i votació de la Proposta de reso-
lució sobre el manteniment de la seguretat a les vies de comunicació davant les 
actuacions dels grups separatistes que les posen en perill. Presentada pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans, per defensar la proposta de resolució té la paraula el senyor 
Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bien, esta propuesta de resolución que trae Ciutadans para 
su debate trata sobre el mantenimiento de la seguridad en las vías de comunicación, 
ante las actuaciones de grupos separatistas que las ponen en peligro; actuaciones 
que se volvieron más frecuentes especialmente a partir del golpe a la democracia 
encabezado por Carles Puigdemont los días 6 y 7 de septiembre de 2017, donde se 
derogaban las normas fundamentales de nuestro ordenamiento democrático, el Esta-
tuto de autonomía de Cataluña y la Constitución española, que llevó al 10 de octubre 
de 2017 a la declaración unilateral de independencia, para declarar y proclamar unas 
pseudorepública de ocho segundos. 

Fue entonces cuando se creó el embrión para ese movimiento violento, con miem-
bros acusados de terrorismo hasta hace bien poco, los CDR, los comités de defensa 
de la república. Este grupo organizado se ha dedicado a cortar vías de comunicación 
terrestres, principalmente autovías y autopistas, o bien a ocupar zonas adyacentes, 
no para manifestarse o reunirse, sino para realizar acciones que ponen en peligro a 
los conductores y a ellos mismos. 

Hemos podido ver cómo personas se ponen en peligro a sí mismas por pintar 
lazos en el asfalto o en señales de las carreteras, o bien colocando, con vocación 
de permanencia, elementos como grandes lazos, pancartas y banderas en carrete-
ras y autopistas. (L’orador mostra unes imatges.) Por ejemplo, aquí tenemos una 
señal de tráfico, pues, adornada con lazos, o bien, en la frontera con Aragón, pues, 
más de lo mismo. Incluso... (Veus de fons.) Exacto, frontera autonómica, caballero. 
(Veus de fons i rialles.) Incluso ustedes mismos...

El president

Ja tindran els grups... –perdó, diputat–, els grups tindran l’oportunitat, els seus 
portaveus, de posicionar-se o de defensar la seva posició. Per tant, deixin parlar el 
que està proposant la proposta de resolució. 

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bien, incluso ustedes mismos pueden verificar, si pasan por 
la vía, las manchas en el asfalto de la autovía A-2 entre Tàrrega y Cervera, donde los 
CDR han lanzado globos llenos de pintura amarilla desde los puentes.

Acciones a las que se han sumado otras que han llevado a cabo especialmente 
en fechas señaladas, donde los ciudadanos españoles y del resto de Europa se han 
desplazado a su lugar de vacaciones, con la gran afluencia en las carreteras que ello 
supone, exhibiendo, pues, profusamente símbolos separatistas y desplegando pan-
cartas con lemas ligados al movimiento separatista. Aquí tienen una imagen... Pues, 
esto..., debajo de los lazos hay un puente. (Rialles.) Realmente esto es una de las dis-
tracciones que tienen que sufrir los conductores en las carreteras. 

La ocupación y la exhibición de propaganda está expresamente prohibida por 
la vigente Ley 37/2015, de carreteras, al ser motivo de distracción para los con-
ductores y poner en riesgo la seguridad vial. El Real decreto legislativo 6/2015, de 
30 de octubre, de la Ley de tráfico, de circulación de vehículos a motor y seguri-
dad vial, en su artículo 58, apartado tercero, establece que se prohíbe modificar el 
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contenido de las señales, como hemos visto en la imagen anterior, o colocar sobre 
ellas o en sus inmediaciones placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan 
inducir a la confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usua-
rios de la vía o distraer su atención. Como acabamos de exponer, son acciones ile-
gales.

Por ello, instamos al Govern a que garantice la seguridad y la integridad en las 
carreteras, adoptando las medidas necesarias para que no se produzcan dichas ac-
tuaciones ilegales y a sancionar a los correspondientes responsables según la nor-
mativa en materia de seguridad vial.

Gracias. 

El president

Moltes gràcies, senyor Sánchez. No hi han esmenes presentades. Per posicionar 
el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar té la paraula el senyor Carles 
Castillo.

Carles Castillo Rosique

Simplement per dir que nosaltres ens abstindrem. 

El president

Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem té la paraula 
el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí; gràcies, president. Bé, crec que és coneguda la discrepància del nostre grup 
amb el Grup de Ciutadans sobre la llibertat d’expressió, sobre el dret de protesta, so-
bre el dret de concentració, de manifestació, i, per tant, doncs, no estem d’acord amb 
la proposta de resolució que es presenta i hi votarem en contra. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Parés. Per posicionar el Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya té la paraula la senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Votarem a favor de la proposta.

El president

Gràcies, senyora García. Per posicionar el Grup Parlamentari Republicà té la 
paraula el senyor José Rodríguez.

José Rodríguez Fernández

Gràcies, president. Jo m’he quedat una miqueta perplex, perquè no sabia si es-
taven parlant en l’europarlament, perquè han citat el molt honorable Puigdemont, 
o en un curs de conducció teòrica, perquè s’ha citat tot el Codi de circulació. 

En tot cas, el que aquí crec que passa en el fons és que molesten un tipus d’ex-
pressions públiques a la via pública; és a dir, no hi ha cap problema quan hi ha gent 
que enarbora banderes espanyoles quan hi ha una victòria de la Roja, no hi ha cap 
problema quan fan talls els transportistes; potser sí que comencen a tenir proble-
mes quan els que s’expressen són els sindicats, però, especialment, l’únic pro blema 
que tenen i el que els molesta és que hi hagi expressions i llaços grocs allà on  
sigui. 

I aquest, com és un tema de llibertat d’expressió i a mi no m’ha causat mai cap 
problema cap expressió política en la via pública, doncs és evident que hi votarem 
en contra.

El president

Gràcies, senyor Rodríguez. Per posicionar el Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya té la paraula el senyor Ferran Roquer. 
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Ferran Roquer i Padrosa

Bé, bé, bé... (Veus de fons i rialles.) No, no, no. He quedat parat. He quedat parat 
de l’exposició. No ho sé, tot el dia estic a la carretera voltant amunt i avall, i jo no 
sabia que corria tots aquests perills. (L’orador riu.) És clar, tinc tres nens i he quedat 
parat. No sé, no sé ni què dir. 

Bé, l’altre dia vam parlar en el Parlament, en el Ple, de la capacitat que té la ciuta-
dania d’expressar la protesta, la disconformitat davant una actuació de l’Administra-
ció, dels poders, del Govern. I vam quedar que això era intrínsec a la democràcia, i 
vam quedar de tal manera que això ho havia reconegut la Constitució espanyola fins 
i tot, el Tribunal Constitucional. Vam trobar documentació al respecte. Allà mateix 
diu..., el título octavo diu: «El Ejército es el garante de la unidad del Estado»; allà al 
costat diu que «los españoles se pueden manifestar». Doncs, és clar, a vostès els mo-
lesta que s’exerceixi un dret fonamental? O a vostès els molesta el que defensa l’exer-
cici d’aquest dret fonamental? I llavors, quan un exerceix un dret fonamental, «si no 
m’agrada el que demana, l’hi prohibiré, i si m’agrada el podrà exercir». Tenim la sen-
sació, llegint les seves propostes de resolució, que les coses funcionen així en la seva 
mecànica mental.

Nosaltres votarem absolutament en contra de tota aquesta proposta de resolució, 
a més, perquè està carregada i «plagada», tant en l’exposició de motius com en la 
mateixa part dispositiva, de..., no de veritats.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer.
Doncs –no s’han demanat votacions separades– sotmetem a votació la proposta 

de resolució. 
Vots a favor?
Hi han 7 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans i el Subgrup Parla-

mentari del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Hi han 11 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Abstencions?
Hi han 2 abstencions, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Per tant, queda rebutjada la proposta de resolució per 7 vots a favor, 11 en contra 

i 2 abstencions. 

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra destinats a casos de violència masclista

250-00950/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 7, és el debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades sobre la dotació d’agents del Cos 
de Mossos d’Esquadra destinats a casos de violència masclista. Presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, per defensar la proposta de resolució té la paraula la se-
nyora María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Miren, tengo una amiga que es una persona que está muy 
concienciada con los valores de respeto, de educación y de igualdad; es feminista y 
está muy sensibilizada con el problema de la violencia machista, de la violencia de 
género y todo lo que mueve en el entorno de esta problemática. Y esta amiga fue 
la que me regaló esta mariposa, que pueden ver aquí, y que es una mariposa, es un 
mensaje de una entidad que yo no conocía, que se llama «El latido de las maripo-
sas», y me atrajo mucho el objetivo de esta entidad, porque es, justamente, educar 
en los valores de igualdad y respeto. Resulta que esta entidad tiene su origen en una 
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madre que tenía dos hijas, de seis y tres años, y de un día para otro se quedó sin hi-
jas porque su exmarido las asesinó.

Les estoy contando esto, en relación con esta propuesta que hoy presentamos aquí, 
porque en la sociedad las personas que sufren estas tragedias se mueven, crean enti-
dades, intentan visibilizar el problema y concienciar a la gente; es decir, buscan so-
luciones. Y si ellas, que han pasado por un trance de esta magnitud, hacen de tripas 
corazón y siguen adelante buscando la forma de paliar este problema, yo creo que 
tienen que ser un ejemplo para nosotros, que somos legisladores, y ustedes, los gru-
pos que apoyan al Gobierno, son además ejecutivo. 

Y por eso mi pregunta es: nosotros, que somos sus representantes y que tenemos 
la facultad y el deber de modificar aquello que no funciona del todo bien, ¿qué esta-
mos haciendo? Y mi respuesta ante esto es: nosotros, que somos oposición, pues pre-
sentamos propuestas, presentamos iniciativas. Dentro de esta comisión nos compe te, 
entre otras actuaciones, planificar, mejorar y potenciar unidades de seguridad para 
que puedan identificar mejor los casos, prevenirlos y realizar un seguimiento.

Desde luego, esto es un problema que tiene que conseguirse su solución de una 
forma integral y coordinada. El número de mujeres asesinadas en Cataluña ha ido en 
aumento. Aumentan las denuncias, aumentan los procesos del artículo 173 del Códi-
go penal, que se refiere a la violencia psicológica y también física, y contra la liber-
tad sexual. Han aumentado un 38,86 por ciento y un 40,55 por ciento. Yo pregunto: 
¿se han parado ustedes a analizar el motivo? Porque algo no debemos estar haciendo 
bien. En este año, sin ir más lejos, hemos comenzado el año todavía..., bueno, hace 
quince días que hemos comenzado este año y ya hay una mujer asesinada y su hija.

¿Qué estamos pidiendo con esta PR y por qué lo estamos pidiendo? Pues, miren, 
estamos pidiendo ampliar la plantilla de mossos d’esquadra en un 10 por ciento, por-
que lo pedimos en el año 2016 y nos enviaron un estudio que decía que en el año 
2012 el número adecuado de mossos d’esquadra debía ser de un 30 por ciento más 
de efectivos. Entonces, desde entonces no se han hecho más estudios ni ha habido 
más respuestas. 

Pedimos también potenciar la formación y especialización, porque lo tenemos 
que potenciar, tenemos que poner todos nuestros esfuerzos; pedimos acciones pre-
ventivas para jóvenes, porque es un colectivo muy afectado por este problema, y 
 pedimos una formación específica para colectivos vulnerables. 

Y ahora mi pregunta, para finalizar la exposición, es: y ustedes, que dan apoyo 
al Gobierno y que tienen el poder y los recursos para, al menos, intentar estudiar la 
problemática y poner en marcha estas medidas, ¿qué van a hacer? 

Gracias, presidente.

El president

Moltes gràcies, senyora Valle. Hi han tres esmenes presentades de forma con-
junta pels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Republicà. Per defensar les 
esmenes presentades en nom del Grup Parlamentari Republicà té la paraula la se-
nyora Lluïsa Llop.

Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Som davant d’una PR d’un àmbit, com 
és el cas de la violència masclista, en el que jo crec que des del Grup Republicà, 
però des de qualsevol dels grups que estem aquí representats, som tots perfectament 
conscients i sensibles a aquesta situació i, evidentment, conscienciats de la situació. 

El que passa és que ens trobem el que sovint ens trobem en aquesta comissió, i 
és, com sempre, el tractament esbiaixat d’un tema que afecta la distribució dels efec-
tius del Cos de Mossos d’Esquadra –a vegades també ens passa, algun cop, amb el 
de bombers o amb altres cossos de seguretat–, com és la demanda de destinar més 
efectius a una tasca concreta, a vegades ens ho trobem amb una població concreta, 
quan els diputats i diputades d’aquesta comissió som tots plenament conscients –i, 
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de fet, ja ho hem esmentat diverses vegades en aquesta mateixa sessió– de la justesa 
dels efectius actuals del Cos de Mossos d’Esquadra, així com els plans per ampliar 
les plantilles. 

De fet, han vingut aquí responsables del Departament d’Interior diverses vega-
des a exposar la problemàtica, a explicar què s’hi està fent, i evidentment venim de 
la situació que actualment tenim i són situacions que no es canvien amb deu minuts. 
És a dir, no es pot contractar un 10 per cent més de mossos d’esquadra que vagin 
a cobrir aquestes tasques, primer, perquè cal una formació específica, però també 
perquè ens calen més efectius de mossos d’esquadra que caldria treure d’altres llocs. 
De fet, en aquest cas estem parlant d’això, que, hi insisteixo, és un tema que com-
partim tots i cadascun de nosaltres, però que evidentment els hauríem de treure d’al-
tres poblacions o d’altres tasques que estan fent en aquests moments i que resultaria 
que també al cap de deu minuts faríem una PR per demanar que els poséssim allà.

Insisteixo el que hem dit ja aquesta tarda mateix, eh?, en aquesta sessió: cinc-
cents mossos d’esquadra que ja han sortit durant el 2019 de l’escola, 750 que s’estan 
formant actualment, cal una promoció de 750 més i cal anar incorporant tots aquests 
mossos a les diferents tasques que cal cobrir i reforçar. 

Pel que fa, hi insisteixo, a la lluita contra la violència masclista –ho dic pel que 
s’exposa en aquesta proposta de resolució–, és evident que no només unitats concre-
tes fan tasca de lluita contra la violència masclista, sinó que és el mateix cos, inte-
gralment, el que, a través de les funcions de prevenció, d’abordatge i de seguiment..., 
són funcions pròpies de tota la funció policial bàsica i, per tant, tots i cadascun dels 
mossos i dels agents, els i les agents dels Mossos d’Esquadra, fan tasques en aques-
ta prevenció. 

És més, des de la modificació, des de l’any 2012, del model d’atenció a les vícti-
mes de violència masclista, les OAC s’ocupen d’una sèrie de funcions –recollida de 
les denúncies, etcètera– i els grups d’atenció a la víctima fan funcions de prevenció 
de suport i de seguiment, que no s’acaba quan s’acaba el procediment judicial o poli-
cial, sinó que es manté mentre aquest és necessari.

Hi insisteixo, eh?: que hi podem enviar més dotacions? I tant, però és que ens ca-
len més dotacions a molts llocs de mossos d’esquadra. Des del 2016, a més a més, s’ha 
implementat una millora en la valoració del risc en l’àmbit de la violència de gènere 
i, per tant, també s’està donant una resposta molt més acurada en aquestes demandes 
en l’àmbit i en l’efectivitat que en aquesta tenim.

Per anar acabant, agraïm l’acceptació per part del grup proposant d’una esmena 
2 en el grup tercer, al qual evidentment donarem suport. Lamentablement, no po-
drem fer el mateix en la resta de punts, en algun dels quals vostè ens preguntava, 
diputada, què faríem amb els grups que donem suport a l’oposició. Doncs igual que 
vostè deia que presentar propostes, nosaltres el que intentem és presentar esmenes 
perquè aquelles propostes que es presenten puguin ser realment realitzables des del 
Govern. Per tant, quan se’ns accepten les esmenes, doncs hi donem suport; quan no, 
el que no farem és votar favorablement una cosa que som tots plenament conscients 
que no hi han els efectius com per poder ho cobrir. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Llop. Per defensar les esmenes en nom del Grup de Junts per 
Catalunya té la paraula la senyora Aurora Madaula.

Aurora Madaula i Giménez

Gràcies, president. Bona tarda. Bé, coincideixo amb molta part de l’exposició 
que ha fet la meva companya d’Esquerra Republicana. Entenem que aquesta propos-
ta de resolució sobre la dotació d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra destinats a 
casos de violència masclista..., jo crec que tots estem d’acord en que, com més atri-
bucions i com més personal per lluitar contra aquesta xacra, molt millor. Per tant, 
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crec que tots els diputats aquí presents i totes les persones d’aquí a la sala estarem 
d’acord en això.

Nosaltres també estem d’acord en això, només faltaria. Però, clar, tornem a posar 
al davant diferents problemes que per una part..., per exemple, amb el punt 1 de la 
moció, «ampliar el 10 per cent de la plantilla d’efectius dels Mossos d’Esquadra», ja li 
diem que, per descomptat, hi estem molt a favor, però això no es pot fer a través d’una 
proposta de resolució d’aquest Parlament, desgraciadament. Perquè, a més, vostès jo 
crec que ho saben: s’han convocat dues convocatòries noves per ampliar la plantilla de 
mossos d’esquadra, que estem esperant i que, de ben segur, serviran per resoldre molts 
dels problemes de manca d’efectius que té la plantilla de mossos d’esquadra, però que 
desgraciadament no es pot fer, no es pot ampliar aprovant aquest punt d’aquesta pro-
posta de resolució. 

I és que, a més, els recordo que l’aprovació de les convocatòries d’oposicions..., 
s’aproven al ministeri espanyol, i els recordo també que el ministerio espanyol, amb 
el ministre Montoro, el 2017 ja va bloquejar l’ampliació de la nostra plantilla del 
Cos de Mossos d’Esquadra. I per això ara afortunadament ja hem pogut resoldre-
ho i hi ha aquesta preparació, aquestes dues convocatòries d’oposicions que tenim 
al davant. 

Des del 2012 la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra va modificar el 
model d’atenció a les víctimes de violència masclista i es van fer una valoració i una 
atenció molt més globals i molt més..., o sigui, una lluita global contra la violència 
masclista, que no dependria només d’aquests grups d’atenció a la víctima, que és en 
el que vostès se centren en aquesta proposta de resolució, sinó que es valoraria, es 
valora i es lluita contra la violència masclista des de diferents àrees, des de diferents 
segments de la Policia de Mossos d’Esquadra, no només des d’aquests grups d’aten-
ció a les víctimes, sinó també, per exemple, des de les OACs, les oficines d’atenció 
al ciutadà; són les encarregades d’atendre i resoldre les denúncies de violència mas-
clista. Però sí que és veritat que aquestes oficines d’atenció a la ciutadania estan en 
constant coordinació amb els GAV, que, com ha dit la companya d’Esquerra Repu-
blicana, en aquest nou model que es va portar a terme a partir del 2012 es van as-
signar als GAVs les funcions de prevenció i seguiment de la víctima fins que deixa 
d’existir la situació de risc; és a dir que no es finalitza el seguiment amb el procedi-
ment policial o judicial, sinó que el seguiment es segueix fins que hi ha la resolució 
del conflicte. 

Entre d’altres assignacions que es van fer a aquests GAVs és la formació dels mem-
bres GAVs especialitzats, i per això aquesta formació consta de setanta-set hores de 
formació sobre les matèries amb marc legal, victimologia, en tècniques d’entrevista, 
violència masclista en l’àmbit de la parella, violència masclista en l’àmbit familiar i 
la resta de violències masclistes: violència sexual, tràfic d’éssers humans, mutilació 
genital femenina, matrimonis forçats...

Per això, en les nostres esmenes nosaltres plantejàvem que l’esmena, en lloc de 
«potenciar-se», hauria de dir «continuar la formació», perquè ja s’està fent aquesta 
formació sobre violència masclista en aquests grups especialitzats. I per això en l’es-
mena 4, que també vostès demanaven realitzar un programa, els dèiem que ja s’està 
fent, aquest programa, i continuar amb la prevenció.

Desgraciadament, vostès no ens han acceptat aquestes esmenes. Tampoc la de 
rebuig del punt número 1, com li he dit, perquè l’augment de la plantilla no es pot 
fer a través de l’aprovació d’aquest punt de la proposta de resolució. 

Els agraïm que ens hagin acceptat l’esmena que diu «continuar fent accions de 
prevenció específica per a adolescents», perquè, efectivament, el Cos de Mossos d’Es-
quadra, amb vinculació amb la Secretaria d’Interior, el Departament d’Interior i di-
ferents departaments de la Generalitat de Catalunya ja estan fent xerrades, tallers, tot 
de formació contra la violència masclista en el jovent, del qual crec que..., sempre es 
pot millorar, evidentment, però que hi hem d’estar d’acord.
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I en aquest pla també hi ha el seguiment vinculat amb les ORCs, que són les 
oficines de relació amb la comunitat, que formen part d’aquest pla global contra la 
violència masclista. Les oficines de relació amb la comunitat serien les que farien 
aquesta política i aquesta policia de proximitat amb visites a domicili, valoracions 
de risc, acompanyament als jutjats, coordinació amb altres entitats, que també esta-
rien en relacions amb els GAV. 

Però és veritat que hi ha un dèficit estructural dels Mossos d’Esquadra, com he dit, 
perquè hi ha una manca de personal, pocs efectius. Però, clar, el que no podem fer, que 
és el que vostès sembla que diuen en aquesta proposta de resolució, és canviar-los d’ofi-
cina. Perquè, què fem? Els traiem de les OACs i els passem als GAVs, quan els GAVs 
només tenen un horari d’atenció de dilluns a divendres i en determinat horari?, i quan 
les OACs estan vint-i-quatre hores obertes i, com els he dit, són els encarregats de la 
primera atenció a la víctima? No, oi? Doncs perquè treure’ls seria un perjudici cap a 
la víctima. No podem treure’ls quan estan tots relacionats per atendre les víctimes. 

I per acabar, doncs, tots, desgraciadament, amb aquest augment de la violència 
masclista, coneixem dones que han patit la violència masclista. Jo el que diria so-
bretot a la seva amiga és que té molta sort, desgraciadament, de viure a Catalunya 
i de no viure a Andalusia, on vostès governen amb un partit que nega la violència 
masclista. 

Gràcies.

El president

Per posicionar el Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar té la pa-
raula el senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí; gràcies, president. Mirin, amb una mica de mal cos per les dues intervencions, 
la que m’ha precedit i la primera, perquè malament uns i malament altres. En quin 
sentit? Malament uns per no haver acceptat unes esmenes, per no haver fet un esforç 
de negociació. Malament els altres per no votar que sí, per una diferència entre con-
tinuar la formació o potenciar la formació, per una diferència entre «realizar progra-
mas de formación» i «continuar fent accions de prevenció». Creiem que per un tema 
com aquest valia la pena haver intentat un acord amb molta més força. 

Entenem les explicacions perfectament que dona el Govern, reconeixem l’esforç 
diari que fan els professionals, que es dediquen en cos i ànima a dintre del Cos de 
Mossos d’Esquadra..., però sí que pensem, com s’ha dit també, que hi ha coses que 
es poden millorar i, per tant, votarem a favor de, absolutament, tota la PR. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, intentant, en tot cas, no utilitzar el dolor de les víctimes de 
la violència masclista en cap sentit, el nostre grup votarà a favor d’aquesta proposta 
de resolució perquè entenem que és necessària, que posa de nou un problema gra-
víssim sobre la taula i planteja, doncs, la millora, la solució d’algunes qües tions que 
es podrien fer millor, l’increment de la dotació, una major formació... Per tant, són 
qüestions en les que nosaltres estem d’acord, entenem que el Govern també, en el 
fons, doncs, hi està d’acord i, per tant, tampoc entenem que no s’hagi fet aquest 
 esforç de nego ciació, de transacció, per acceptar les esmenes, no? 

Abans se’ns deia, al nostre grup, que havíem rebaixat el contingut d’alguna de 
les nostres propostes de resolució, però ho fèiem també, doncs, perquè la proposta 
de resolució es pugui aprovar, i al final creiem que això també és important, que pu-
guem aprovar aquestes propostes que portem a la cambra.
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I, per últim, dir també que davant del debat..., és a dir, en aquesta comissió, ve-
iem reiteradament com posem sobre la taula la necessitat de dotar de més recursos..., 
per problemàtiques específiques concretes, per municipis concrets, no?: un dia par-
lem de Roses, l’altre parlem de Badalona, l’altre parlem de Barcelona, i per proble-
màtiques també concretes i diferents. És evident que no hi ha recursos per a tot i que 
la política consisteix justament en prioritzar, i algun grup ens deia ara que, clar, no 
es pot augmentar el 10 per cent la plantilla d’efectius destinats als grups d’atenció a 
la víctima perquè s’han de treure d’altres llocs. Doncs sí, efectivament, i els podem 
treure d’altres llocs. En aquest sentit, el nostre grup no té cap problema en prioritzar 
els recursos destinats a l’atenció a les víctimes de la violència masclista i treure’ls 
si cal, per exemple, de les dotacions d’ordre públic que, al nostre entendre, doncs 
no són tan importants com la problemàtica que ens ocupa. Per tant, sí que podríem 
redistribuir recursos per fer front a problemàtiques i abordar-les, doncs, també de 
formes en què nosaltres entenem que es poden abordar, de formes diferents, amb 
enfocaments diferents.

Res més. Hi votarem a favor.

El president

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

Esperanza García González

Gràcies, president. Nosaltres votarem a favor de la proposta de resolució. No se-
rem nosaltres pas els que criticarem el que faci el propietari de la PR amb les seves 
negociacions amb els esmenants. Però, en qualsevol cas, jo crec que el que vam de-
mostrar precisament abans de Nadal en un ple específic sobre igualtat és que hi havia 
voluntat política de no fer demagògia, de no fer servir les fake news, com ha fet la 
diputada de Junts per Catalunya en la seva intervenció, i de treballar tots plegats en 
ajudar, a vegades amb recursos, a vegades amb més voluntat que no pas recursos, a 
millorar l’atenció a les dones que pateixen aquesta xacra.

El president

Gràcies, senyora García. Per posicionar-se sobre les esmenes té la paraula la se-
nyora María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. En primer lugar, vamos a retirar el punto 1 de esta propuesta, 
pero queremos decir, en relación con el resto de las enmiendas y lo que han hablado 
aquí los distintos grupos: qué sorpresa, señora Madaula, que la culpa siempre sea de 
Madrid. Ustedes me piden con estas enmiendas, me piden con estas enmiendas uste-
des que todo continúe igual, porque supongo que para ustedes todo va genial. Porque 
si se leen bien lo que dicen los puntos de esta propuesta se está pidiendo potenciar 
–potenciar– todo lo que sea..., a ver, la prevención, todo lo que sea la formación so-
bre este tema. Potenciar significa, pues, que pueda dar unos mejores resultados, por-
que hoy mismo esto es una respuesta..., lo que hay es una respuesta insuficiente, y se 
ve con el número de mujeres, que va aumentando en cuanto a asesinatos.

Este problema, mire, no es de ahora, ya viene de lejos, y, por tanto, todas las 
excusas que han puesto para no aceptar esta propuesta sinceramente no las enten-
demos. Pero voy a terminar diciendo una cosa, señora Madaula: usted precisamente 
no es la más indicada para venir aquí a decir lo que ha dicho, porque justamen-
te en Anda lucía es donde se han destinado –estamos gobernando, como usted bien 
sabe– medidas y se ha destinado dinero para un mayor refuerzo para los juzgados 
de violencia de género, y no solo eso, sino que allí se han duplicado las unidades de 
valoración de forenses. ¿Cuántas unidades hay aquí en Cataluña? Cero. ¿Por qué? 
Porque ustedes, que están ahora en el Gobierno, no las han implantado. ¿Qué le 
parece?
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El president

He entendido que ha retirado el punto 1, ¿y el resto de las enmiendas? (María 
Francisca Valle Fuentes intervé sense fer ús del micròfon.) Queda el texto... O sea, ¿la 
esmena 2 estaba aceptada? (Pausa.) ¿No? (Pausa.) O sigui, l’esmena 2 està acceptada; 
les esmenes 1 i 3 queden rebutjades per part del grup proposant, i el punt 1, que és el 
que fa referència a l’ampliació del 10 per cent de la plantilla, es retira de la proposta.

(Lluïsa Llop i Fernàndez demana per parlar.) Sí, senyora Llop?

Lluïsa Llop i Fernàndez

Una cosa, president: com que hi ha hagut una modificació per part del grup pro-
posant del punt 1, al retirar lo que era el punt en què teníem més dificultats, des del 
Grup Republicà donarem suport a la resta dels punts que queden, tenint en compte 
que el punt 3 queda modificat per l’esmena 2, que s’accepta.

El president

Moltes gràcies. (Aurora Madaula i Giménez demana per parlar.) Sí, senyora Ma-
daula?

Aurora Madaula i Giménez

Sí; en el mateix sentit, nosaltres també, al retirar el punt 1, hi votarem a favor. 
Però el tema de les fake news... «La Junta de Andalucía suprime las ayudas contra 
la violencia machista a 240 ONG.»

Gràcies.

El president

Bé, doncs, un cop que ens hem assabentat de l’actualitat política (rialles), passa-
rem a votar la proposta de resolució, que entenc que no hi han votacions separades i 
que es voten com a proposta de resolució definitiva els punts 2 i 3 de la proposta, te-
nint present que el punt número 3 queda modificat per l’esmena número 2, presentada 
pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà. (Veus 
de fons.) Es voten el 2, 3, 4 conjuntament. El punt 3 ha quedat modificat per l’esmena 
2; els punts 2 i 4 queden com l’original, i el punt 1 està retirat.

Vots a favor? 
La proposta de resolució queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la necessitat de mantenir el dispositiu Toga 
i el respecte a la justícia

250-00953/12

El vuitè punt, i en aquest cas ja últim, de l’ordre del dia és el debat i votació de 
la Proposta de resolució sobre la necessitat de mantenir el dispositiu Toga i el res-
pecte a la justícia. Presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, per defensar la 
proposta de resolució té la paraula la senyora María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Bueno, esta propuesta, cuando se presentó, se refería a la 
necesidad de mantener y mejorar el dispositivo Toga, pero también a otra petición 
que es sumamente importante, porque es muy importante preservar el respeto a la 
justicia y al poder judicial. Fue presentada en un determinado momento, cuando el 
conseller Buch hizo unas declaraciones culpando al poder judicial de la inseguridad 
existente en la ciudad de Barcelona. Y, mire, no: el responsable de la falta de efec-
tivos y de la pésima gestión por la falta de medidas que garantizan la seguridad de 
todos los catalanes –incluyendo también, por supuesto, los servidores públicos– es 
el conseller de Interior.

Los hechos que hemos vivido, desde luego, desde que se inició el procés, con re-
puntes álgidos los días 6 y 7 de septiembre, y después, cuando se dictó la sentencia 
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del procés, realmente han sido unos hechos y unos actos muy graves en las calles. 
Pero también se han vivido estos actos en las puertas de las sedes judiciales, llegan-
do a impedir la actividad normal de los juzgados, y también de los ciudadanos que, 
diariamente, pues hacen su vida con total normalidad, a excepción de cuando se lo 
impiden los CDRs y otras organizaciones de este tipo. 

Porque, miren, el estado de derecho es una pieza fundamental en una democra-
cia, y nuestro país, pues, tenemos la suerte de que es una democracia plena y de las 
mejores del mundo, y nuestro estado de derecho está consolidado y ha demostrado 
su fortaleza ante los continuos ataques que ustedes han perpetrado y siguen perpe-
trando, a veces a las bravas y a veces, pues, mediante coacciones de todo tipo, inclu-
yendo las verbales. Ustedes realmente degradan la democracia y las instituciones,y 
es un continuo martilleo contra nuestro Estado constitucional pretendiendo con su 
relato el debilitamiento del Estado y sembrar la desconfianza en sus instituciones.

Porque el modelo de justicia que ustedes quisieran, o el que nos han propues-
to, es el que nos mostraron el día que nos mostraron su Ley de transitoriedad ju-
rídica. Es decir, ustedes eligen los jueces a dedo, sin oposición, nada más que por 
decisión arbitraria de ustedes. Y nada, adiós a la separación de poderes. Y ahora, 
pues como el señor Sánchez parece ser que se les une al relato con palabras que 
dijo no hace mucho: «Esta es una crisis heredada que asumimos para dejar atrás 
la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado», con estas palabras 
no hace otra cosa más que culpar al poder judicial de la fractura social que hay en 
Cataluña.

Miren... No digamos, además, lo que es la propia propaganda que ustedes van 
difundiendo por donde quiera que van. Van tergiversando ante la opinión pública el 
contenido de las resoluciones o utilizando expresiones que saben que son falsas pero 
que confunden a los ciudadanos. 

En consecuencia, consideramos que es necesaria y que vuelve a cobrar actuali-
dad la presentación de esta PR. Porque se debe devolver el respeto a la institución 
judicial, se debe devolver el respeto a los jueces, a los fiscales, a los letrados de la 
Administración de justicia, que son los que garantizan nuestras libertades y nues-
tros derechos. Y se debe hacer porque deben trabajar en un clima donde no haya 
injerencias, donde puedan desarrollar su labor con total normalidad y tranquilidad. 
Y por eso es por lo que mantenemos esta propuesta de resolución. Porque nosotros 
siempre vamos a defender el estado de derecho, vamos a defender las instituciones 
democráticas, que son garantía de nuestros derechos y libertades, y también vamos 
a defender a todos los catalanes que quieren vivir tranquilos, sin confrontaciones de 
ningún tipo, viviendo su vida diaria y con los únicos problemas que a ellos les con-
lleva su propia vida, sin ningún otro problema más. Nosotros queremos defender a 
todos estos catalanes que quieren vivir de esta manera pero que también quieren que 
no se les vulneren sus derechos.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Valle. No hi han esmenes presentades. Per posicionar el 
Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar té la paraula el senyor Carles 
Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Nosaltres, com no pot ser d’una altra manera, estem a favor, 
naturalment, de la justícia. Reconeixem la justícia, volem que la justícia es es posi 
en valor i que es defensi, però no podem entendre, no acabem d’entendre un cotxe 
de policia vigilant una façana. I si abans comentàvem la necessitat de mossos que hi 
ha, i si volem defensar la ciutadania davant de delictes, etcètera, i problemes que te-
nen, doncs el que creiem és que aquests mossos s’han de destinar a això i no a estar 
parats en un cotxe vigilant una façana.
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I és per això, defensant absolutament la justícia, com fem des del grup socialista, 
que votarem en contra d’aquesta resolució.

El president

Gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, nosaltres celebrem que hi hagi una proposta de resolució 
sobre el dispositiu Toga, perquè considerem que és un dispositiu que és un escàndol, 
d’haver tingut durant tants mesos tantes patrulles dels Mossos d’Esquadra amb vi-
gilància permanent davant dels edificis judicials arreu de Catalunya. A comarques 
en les quals, doncs, el nombre de patrulles és molt limitat, destinar-ne una a vigilar 
el jutjat, doncs el que fa és deixar pràcticament sense vigilància i sense capacitat de 
resposta comarques senceres. Per tant, aquest dispositiu ha estat un absolut disbarat, 
un autèntic escàndol, en un moment on, a més, hem repetit, doncs, la manca d’efec-
tius que hi ha, de les enormes dificultats per poder proveir el servei de seguretat al 
conjunt de Catalunya. I, per tant, celebrem que puguem debatre i posicionar-nos so-
bre aquest dispositiu en seu parlamentària. 

Dir també que, si no ho tenim mal entès, aquest és un dispositiu que s’efectua, 
que es posa en marxa per un requeriment judicial i que la Policia de la Generalitat, 
responent a aquest requeriment, doncs efectua aquesta vigilància permanent als jut-
jats. Per tant, doncs, bé, no tenim molt clar quina és la competència del Parlament 
de Catalunya també per incidir sobre aquest tipus de decisions judicials, i ens sor-
prèn que un grup com Ciutadans, doncs, vingui amb una resolució en la qual s’està 
instant, en el fons, una decisió que no pren el Govern de Catalunya, que a nosaltres, 
segons sembla, és l’únic ens que ens toca controlar. 

Per tant, el nostre grup, des de la discrepància absoluta amb el dispositiu Toga, 
que veiem com un problema greu i que el que creiem és que caldria eliminar, doncs 
no podem fer altra cosa que votar en contra d’aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

El president

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

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, nosaltres, és curiós, no?, que al final coincidim amb una 
part de l’argument que ha fet servir el representant d’En Comú Podem. Jo crec que 
el Parlament no ha de decidir si s’ha de mantenir o no un dispositiu judicial. Hem 
sigut, des del Partit Popular, els més crítics amb aquest dispositiu, en el sentit de que 
ens semblava un expedient X que mai hi hagués cap detingut per cap de les agressi-
ons a les institucions judicials que s’han produït durant uns mesos. 

Fa escassament un mes, el TSJ, la sala del TSJ, que és la que ha demanar l’esta-
bliment d’aquest dispositiu si no ho fa directament la conselleria d’Interior mitjan-
çant també una col·laboració amb la conselleria de Justícia, va acordar amb les dues 
conselleries que no es requeria aquesta vigilància tan intensiva com feia, doncs, nou 
mesos, que sí que hi era establerta. 

Com que no volem tampoc refermar aquell fals relat de que no s’han fet atacs a la 
justícia de Catalunya, que els jutjats, els fiscals i els jutges no han patit assetjament, 
ho deixarem..., no hi votarem en contra, per descomptat, però sí que creiem que s’ha 
de deixar en mans de les dues conselleries afectades i de la sala del TSJ, que és qui 
està articulant, fins al passat dia 30 de desembre, aquest dispositiu.

El president

Moltes gràcies, senyora García. Per posicionar el Grup Parlamentari Republicà 
té la paraula la senyora Lluïsa Llop.
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Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies, president. Aquesta és una proposta de resolució que, malgrat que en 
l’exposició de la diputada Valle ens parlava del dispositiu Toga, la justícia i la situ-
ació, la veritat és que és una mica curiosa, perquè comença parlant de «la crisis de 
seguridad que se está viviendo en algunas zonas de Cataluña», o diu que «hemos po-
dido comprobar cómo frecuentemente se producían hechos graves provocados por 
delincuentes de forma violenta, que actúan contra los ciudadanos comprometiendo 
la integridad física e incluso la vida de las personas». Això, hi ha aquesta gravetat 
de fets, i llavors el que acaben demanant és: «Pongan el dispositivo Toga, porque 
es importante proteger los edificios.» La mateixa PR ja no s’aguanta d’una banda a 
l’altra. És a dir, si hi ha aquest gravíssim problema de seguretat per als ciutadans, no 
entenem què fem protegint edificis. De fet, no ho hem entès mai. 

Des de que al febrer del 2019 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho 
ordenava als Mossos, i evidentment els Mossos van haver-ho de cobrir, des del Grup 
Republicà estem absolutament convençuts de la innecessarietat d’aquest dispositiu 
Toga. Estem convençuts de que els i les agents del Cos de Mossos d’Esquadra po-
drien fer moltíssima més feina si deixessin de vigilar espais que no cal que siguin 
vigilats.

Facin-se la idea: per a cadascun d’aquests espais que es vigilen, necessiten dos 
mossos, vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana, festius, vacances, baixes 
–perquè resulta que també es posen malalts vigilant aquestes coses a la intempè-
rie–, i que, per tant, estem parlant de que per a cada lloc parlem de nou persones; 
inicialment se’n vigilaven aproximadament vuitanta. Facin els càlculs de la quantitat 
de mossos d’esquadra que han estat perdent hores davant d’edificis vigilats, que ens 
sembla una absoluta pèrdua de temps i de recursos, que impossibilita absolutament 
cobrir altres serveis que van sorgint durant qualsevol servei policial i que, efectiva-
ment, pot arribar a comprometre la seguretat ciutadana. 

Perquè, com deien altres diputats, resulta que hi han comarques on hi han dos 
patrulles –la Segarra– i que una la tenim davant d’un edifici d’uns jutjats no se sap 
ben bé vigilant què. Per tant, des de... Exemples. Manresa: han de ser-hi de les set 
del matí a les vuit del matí; després un altre torn de les tres de la tarda a les 23 ho-
res, i un segon torn de les 23 a les set del matí una altra vegada. Dos mossos allà 
palplantats que, de ben segur, estem convençuts que farien moltíssima més feina en 
altres llocs, que no cobrint aquest dispositiu Toga. 

Per tant, des del Grup Republicà, de cap manera donarem suport a aquesta pro-
posta de resolució, perquè ens sembla un absolut despropòsit aquest dispositiu Toga.

El president

Gràcies, senyora Llop. Per posicionar el Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya té la paraula el senyor Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Gràcies, president. Bé, doncs, per motivar el vot en contra a aquesta proposta de 
resolució, bàsicament pels següents motius.

Primer, nosaltres estem radicalment en contra del dispositiu Toga. Per tant, de 
qualsevol proposta de resolució que al passar per la traductora ens estigui dient «de-
manem al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que recuperi la mesura que va 
fer el 6 de febrer de 2019, de la vigilància intensiva dels edificis judicials», nosaltres 
hi estem en contra. Nosaltres creiem que aquest dispositiu expressa un exercici d’in-
defensió ciutadana, perquè mentre estem protegint pedres no estem protegint, com 
ha dit algú també, doncs, les persones. Aquí en cap moment es parla de defensar 
l’estat de dret; aquí estem parlant de defensar i protegir edificis, i no estem parlant 
de protegir persones.

I és veritat que, de manera pública, doncs, a l’estar en contra d’aquest disposi-
tiu, lògicament es posa en evidència que si hi ha una manca d’efectius i si, a sobre 
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d’aquesta manca d’efectius, els dediquem a feines que no considerem absolutament 
prioritàries, lògicament se’n pot ressentir el que seria la feina cabdal de Mossos 
d’Es quadra, que és aquesta policia també de seguretat ciutadana, de proximitat, que 
ha d’atendre arreu del territori les necessitats diàries de la ciutadania.

Per tant, entenem que no podem hipotecar dispositius i efectius policials a la cura 
o a la guàrdia d’edificis judicials, i menys de la manera que està plantejat.

També és veritat que hi ha hagut un descens, una rebaixa en la intensitat d’aquesta 
vigilància. Entenc que per la data de la PR, de la proposta de resolució, el que es de-
mana és: com que estem veient que hi ha un descens d’intensitat, volem que es recu-
peri la intensitat que hi havia al principi. Hi estem en contra, però, en qualsevol cas, 
com que això encara és vigent, el Cos de Mossos d’Esquadra encara a dia d’avui està 
subjecte al que diu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i encara a dia d’avui 
està dedicant esforços i patrulles i contingents, doncs, a poder fer aquest servei que 
considerem absolutament innecessari. I entenem que això, en un paràmetre inclús 
d’eficiència econòmica del servei i del cos, ens sembla que deixaria molt a desitjar 
i no passaria cap control de qualitat envers el que seria la funció, que és defensar la 
gent, la ciutadania del país i del territori.

El president

Moltes gràcies, senyor Solsona.
Doncs, no hi han esmenes; per tant, sotmetem a votació la proposta de resolució. 

No s’han demanat votacions separades, la votem conjuntament.
Vots a favor? 
Hi han 6 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra? 
Hi han 13 vots en contra, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Repu-

blicà, Socialistes i Units per Avançar i Catalunya en Comú Podem.
Abstencions? 
Hi ha 1 abstenció, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Per tant, queda rebutjada la proposta de resolució per 6 vots a favor, 13 en contra 

i 1 abstenció.
I, sense més punts per tractar, doncs, moltes gràcies, i aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de sis de la tarda i nou minuts.
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