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Sessió 18 de la CI

La sessió de la Comissió d’Interior (CI) s’obre a les tres de la tarda i onze 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, Mercè Escofet Sala, Munia Fernán-

dez-Jordán Celorio, Javier Rivas Escamilla, Alfonso Sánchez Fisac i María Francisca Valle 

Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Josep Maria Forné i Fe-

brer, Gemma Geis i Carreras i Ferran Roquer i Padrosa, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

Antoni Castellà i Clavé, Montserrat Fornells i Solé, Lluïsa Llop i Fernàndez, Núria Picas Al-

bets i José Rodríguez Fernández, pel G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique, pel G. P. So-

cialistes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; 

Maria Sirvent Escrig, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Es-

peranza García González, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior so-

bre la no assistència de la cúpula dels Mossos d’Esquadra a la reunió de la Comissió Mix-

ta de Seguretat Estat-Generalitat del 26 de setembre de 2019 (tram. 354-00181/12). Matías 

Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió 

informativa.

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

sobre les causes del canvi de direcció del Cos de Mossos d’Esquadra i el pla d’actuació 

prevista pel nou director (tram. 354-00185/12). Jean Castel Sucarrat, juntament amb un al-

tre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió 

informativa.

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

sobre els motius de la dimissió del director general de la Policia (tram. 354-00186/12). Es-

peranza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 

i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

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

sobre el dispositiu policial per a les mobilitzacions de protesta arran de la sentència del Tri-

bunal Suprem (tram. 354-00192/12). Maria Sirvent Escrig, juntament amb un altre diputat 

del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i 

votació de la sol·licitud de sessió informativa.

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

terior perquè informi sobre la no assistència de la cúpula dels Mossos d’Esquadra a la reu-

nió de la Comissió Mixta de Seguretat Estat-Generalitat del 26 de setembre de 2019 (tram. 

356-00576/12). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

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

terior perquè informi sobre les actuacions previstes en l’exercici del seu nou càrrec (tram. 

356-00578/12). Jean Castel Sucarrat, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 

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

7. Sol·licitud de compareixença d’Andreu Martínez, ex-director general de la Policia, da-

vant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les causes de la seva dimissió i la situació 

en què deixa la Direcció General de la Policia (tram. 356-00579/12). Jean Castel Sucarrat, 

juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 

sol·licitud de compareixença.

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

d’Interior perquè informi sobre els seus plans al capdavant de la Direcció General de la Po-

licia (tram. 356-00581/12). Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Proposta de resolució sobre l’escalada d’actes de coacció de les associacions se-

paratistes (tram. 250-00891/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text pre-

sentat: BOPC 382, 35).
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10. Proposta de resolució de condemna dels atacs a les delegacions de la Comissió 

Europea i del Parlament Europeu a Barcelona (tram. 250-00892/12). Grup Parlamentari de 

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

presentat: BOPC 382, 37; esmenes: BOPC 416, 3).

11. Proposta de resolució sobre l’eliminació de la taxa per a l’obtenció d’una còpia dels 

atestats d’accidents de trànsit (tram. 250-00896/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. De-

bat i votació (text presentat: BOPC 388, 83).

12. Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament de la taxa per a l’obtenció d’una 

còpia dels atestats policials per a les víctimes d’accidents de trànsit (tram. 250-00897/12). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 388, 84).

13. Proposta de resolució sobre la gestió dels danys causats per l’incendi de la Ribe-

ra d’Ebre, el Segrià i les Garrigues (tram. 250-00898/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

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

BOPC 388, 85; esmenes: BOPC 437, 15).

El president

Doncs bé, bona tarda. Engeguem la sessió número 18 de la Comissió d’Interior, 
d’aquest dimecres 30 d’octubre de 2019.

Sol·licituds de sessió informativa acumulades amb el conseller d’Interior 
sobre la no assistència de la cúpula dels Mossos d’Esquadra a la reunió 
de la Comissió Mixta de Seguretat Estat-Generalitat del 26 de setembre 
de 2019 (retirada) i sobre les causes del canvi de direcció del Cos de 
Mossos d’Esquadra i el pla d’actuació prevista pel nou director

354-00181/12 i 354-00185/12

El primer punt de l’ordre del dia... Bé, hi han diverses sol·licituds de sessió infor-
mativa amb el conseller d’Interior. N’hi han dos presentades pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, una presentada pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya i una altra presentada pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent.

Jo la proposta que faig és que es faci la defensa d’aquestes sol·licituds de sessió 
informativa conjuntament per part dels grups proposants i, tot seguit, doncs passa-
ríem a votar-les una per una, si els sembla bé. (Veus de fons.) No, no, només estem 
parlant del primer bloc, dels quatre primers punts de l’ordre del dia, que són les sol-
licituds de sessió informativa de la comissió amb el conseller d’Interior.

I, per tant, doncs, per defensar les seves sol·licituds, en nom del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Bé, són dues sol·licituds de sessió informativa amb el 
conseller d’Interior. Una: que ens doni explicacions, que vingui a retre explicacions, 
de per què la cúpula de Mossos no va assistir a la reunió mixta entre l’Estat i la Ge-
neralitat; entenem –i ho hem dit en molts de casos– que és dintre d’aquestes reunions, 
també, on hem de posar aquelles mancances dintre del Cos de Mossos d’Esquadra. 
Però també li volem retre altres preguntes, com quines han sigut les causes que ve-
gem tots aquests canvis a la conselleria d’Interior i, en aquest cas, en aquest sentit, 
del director general; quines varen ser les causes d’aquest canvi.

I aprofitar l’avinentesa per agrair al conseller d’Interior que per primera vegada 
vegem el Cos de Mossos d’Esquadra, juntament amb el Cecor, desenvolupar una 
feina correcta, amb els objectius que s’han de fer, que és garantir la seguretat dels 
nostres carrers, i en aquest sentit..., i que no serveixi de precedent, però, en aquest 
cas, hem d’entendre que la conselleria i el conseller estan fent la feina que els pertoca 
i la tiren endavant de la millor manera possible.
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El president

Moltes gràcies, senyor Castel.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre 
els motius de la dimissió del director general de la Policia

354-00186/12

Per defensar la seva sol·licitud, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, té la paraula la senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Sí, president. Bé, la nostra sol·licitud de compareixença del conseller és fonamen-
talment perquè el cos pateix inestabilitats de caràcter tècnic pels canvis continus 
de direcció que s’han produït en els dos últims anys. El fet de que hi hagi una certa 
–i encertada, des del nostre punt de vista– coordinació amb la resta de cossos po-
licials, com és el cas de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, amb relació als dis-
turbis i als sabotatges massius que s’han produït després del dictat de la sentència 
del Tribunal Suprem pel tema de l’U d’Octubre, doncs, no eximeix el conseller de 
donar-nos les explicacions, al final, a aquesta cambra de quins són els motius i quin 
és el nou projecte estratègic de la nova direcció de Mossos, que ja ha passat i que ja 
porta més d’un mes, per tal de que ens doni llum del perquè d’aquesta inestabilitat 
contínua dintre de les direccions del Cos de Mossos d’Esquadra.

El president

Moltes gràcies, senyora García.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre 
el dispositiu policial per a les mobilitzacions de protesta arran 
de la sentència del Tribunal Suprem

354-00192/12

Per defensar la seva sol·licitud de sessió informativa, en nom del Subgrup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la 
senyora Maria Sirvent.

Maria Sirvent i Escrig

Sí; moltes gràcies, president. Hem demanat la sol·licitud de compareixença del con-
seller tenint en compte les mobilitzacions, les manifestacions, les protestes i la contes-
tació social que s’ha produït arran de les sentències al Tribunal Suprem. Ho vam fer a 
l’inici de les mobilitzacions. A dia d’avui la situació cada vegada és més cronificada i 
hem de lamentar quatre persones que han perdut..., cinc persones, de fet, que han per-
dut un ull i dues persones que han perdut un testicle.

Nosaltres volem que aquesta compareixença se celebri al més immediatament pos-
sible, perquè cal fer una revisió profunda del model d’ordre públic vigent actualment.

El president

Bé, moltes gràcies. Per posicionar-se en nom d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, té la paraula la senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. En primer lloc, manifestar el posicionament del nos-
tre grup.

Pel que fa a les dos sol·licituds de compareixença amb el tema que fa referència a 
la Comissió Mixta Estat-Generalitat, el nostre grup hi votarà en contra; bàsicament 
perquè es va canviar la data, es va posposar la data per temes tècnics i acord de les 
dos parts per a posposar aquesta data, i per això hi votarem en contra.
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Pel que fa als canvis de la direcció, de la dimissió del director Andreu Martínez, 
dir que ell va plegar voluntàriament i, per tant, ja va deixar clar, escrit en una carta, 
que plegava per motius personals. Per això també hi votarem en contra.

Votarem en contra també del tema de les actuacions previstes, és a dir, del nou 
pla de treball del nou director general de Policia, bàsicament perquè el conseller en 
el seu moment, quan va vindre a comparèixer, ja va explicar el pla de treball de la 
conselleria, i el fet de que hagi canviat el director general de Policia no canvia aquest 
pla de treball, i per això també hi votarem en contra. 

I, pel que fa a la proposta de sol·licitud de compareixença presentada per part del 
Subgrup de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, per part del nostre 
grup hi votarem a favor. I, a més a més, ja el mateix conseller, la setmana passada, 
va registrar la petició de comparèixer ell personalment.

El president

Moltes gràcies. Bé, entenc que es volen posicionar també el Grup Socialistes i 
Units per Avançar... Doncs té la paraula el senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Però, en primer lloc, dir que no tinc molt clar sobre quins punts 
estem donant l’opinió. M’he perdut una mica. Entenc que...

El president

Sobre els quatre primers. Són els quatre primers punts de l’ordre del dia.

Carles Castillo Rosique

D’acord. (Veus de fons.) Clar, és que estic sentint una mica de tots els punts. Bé... 
(Veus de fons.) D’acord. 

Respecte dels punts 1 i 5 –ja s’ha apuntat abans per la companya d’Esquerra–, 
la informació que nosaltres humilment tenim –i així ho dic– damunt de la taula per 
part de l’Estat, informació oficial, és que no hi va haver cap reunió bilateral el dia 
26 de setembre del 2019, que aquí consta que es va cancel·lar la reunió; i, per tant, 
és normal que la cúpula de Mossos no hi anés, lògicament. (Veus de fons.) Clar, és 
lògic, si s’anul·la la reunió, doncs lògic que no hi vagin. (Rialles.) 

Al punt 2, hi votarem a favor. Creiem que ha de venir arran del canvi de direcció 
i explicar què és el que té previst el nou director general.

Al punt 3 ens abstindrem. Creiem, doncs, que els motius de la dimissió del di-
rector general anterior són motius personals, que s’han dit ja per ell. I, per tant, ve-
nir aquí el conseller a explicar-nos la dimissió del seu director general, doncs, no ho 
creiem correcte.

El punt 4, si es subsumeix... Nosaltres tenim entès que hi ha prevista una compa-
reixença del conseller. Doncs voldríem saber si, expressament, es subsumiria aques-
ta sol·licitud a la compareixença.

I no sé si he de seguir. En teoria ja està. Bé, ja està. Gràcies. (Rialles i veus de 
fons.)

El president

Doncs no sé si el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem vol posicio-
nar-se? El senyor Marc Parés?

Marc Parés Franzi

Bé, molt ràpidament. Simplement per... Escoltats els motius, diguéssim, de la no 
assistència de la cúpula dels Mossos en una reunió que es va desconvocar, doncs en-
tenem que no té sentit aquesta compareixença.

Sí que creiem que cal sol·licitar, que el Parlament sol·liciti, no?, la compareixença 
del conseller pel dispositiu policial per a les mobilitzacions de protesta arran de la 
sentència. I entenem també, doncs, que caldria que el conseller expliqués les causes 
del canvi de direcció en el Cos dels Mossos.
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El president

Doncs bé, per posicionar el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la pa-
raula el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies. Gràcies, president. No, nosaltres votarem que no als punts 1, 2 i 3, vota-
rem a favor del punt 4, però sí que demanaríem que es substanciessin conjuntament, 
conjuntament amb la petició que ha fet el conseller de compareixença.

El president

Sí, doncs... (Veus de fons.) En aquest punt, doncs, cal informar la comissió que, 
efectivament, el conseller d’Interior ha demanat comparèixer davant de la comissió 
per fer una sessió informativa en relació amb les mobilitzacions, amb el dispositiu 
policial lligat a les mobilitzacions després de la publicació de la sentència del Tri-
bunal Suprem. 

Per tant, lògicament, aquest punt, si s’aprova en aquesta comissió, quedarà sub-
sumit també amb aquesta sessió informativa, que serà un sol acte. Independentment 
de que sigui sol·licitada, coincidirà. En aquest cas, pot canviar, exclusivament, l’ordre 
d’intervenció dins de la sessió informativa, reglamentàriament, però seria un mateix 
acte, no serien dues sessions informatives.

(Maria Sirvent Escrig demana per parlar.) Sí, senyora Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí, tenint en compte que això que acaba de manifestar vostè afecta la nostra sol-
licitud de compareixença, nosaltres demanaríem que es mantingués la comparei-
xença del conseller arran de la nostra sol·licitud, i que després, si el conseller ha de 
venir aquí a comparèixer motu propi, és a dir, d’ofici, ja ens semblarà també molt 
bé, però nosaltres volem que comparegui, si s’aprova, arran de la sol·licitud de com-
pareixença.

El president

Bé, més o menys, crec que coincidim amb el que he dit. O sigui, quedaran subsu-
mides la sol·licitud del conseller, d’una banda, la sol·licitud del Subgrup Parlamentari de 
la CUP - Crida Constituent, si queda aprovada per aquesta comissió, i serà un sol acte 
que l’únic efecte reglamentari que tindria, en tot cas, seria l’ordre d’intervenció dels 
grups parlamentaris, perquè en aquest cas hi hauria un sol·licitant d’aquesta sessió in-
formativa que tindria la prioritat, per dir-ho així, d’intervenir reglamentàriament; però 
només això. Seria..., no hi haurien dos sessions informatives, sinó que seria una, per-
què, a més a més, coincideix amb el mateix assumpte i, a més a més, també és el que 
històricament s’ha fet en aquesta comissió en anteriors ocasions. És a dir, quan s’estan 
solapant per un mateix fet sessions informatives amb el conseller, doncs queden sub-
sumides en un sol acte.

(Veus de fons.) No, no, si votar-les les votarem les quatre, eh?, si és aquest el pro-
blema. O sigui, votar, votarem els quatre primers punts de l’ordre del dia tot seguit. 
No sé si ha quedat clar, senyora Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí, crec que m’ha quedat clar, he entès l’exposició que vostè ha fet. De totes ma-
neres, nosaltres el que volíem dir és que voldríem tenir el temps que ens correspon 
arran de la sol·licitud de la nostra petició, i després, si el conseller vol comparèixer, 
que tinguem també temps. És a dir, que tinguem els dos temps, perquè com a sub-
grup parlamentari tenim molt poc temps, i ens agradaria poder intervenir... (Veus 
de fons.)

El president

No, no, serà una única sessió informativa, i els temps, doncs, són els que regla-
mentàriament estan previstos per a cadascun dels grups i subgrups parlamentaris en 
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aquestes sessions informatives. És a dir, no té cap efecte, és una sola sessió i hi ha 
un sol torn; primer, d’intervenció per als grups, i hi haurà un segon torn de rèplica, 
i podria ser el cas, doncs, que hi hagués fins i tot un tercer torn per aclarir alguna 
qüestió puntual. Per tant, seguirem el procediment reglamentari. 

I tot seguit, doncs, passem a votar cadascun d’aquests quatre primers punts de l’or-
dre del dia, llevat de que el primer punt, que té a veure amb la sol·licitud de sessió in-
formativa sobre la no assistència de la cúpula de Mossos a la reunió de la comissió 
mixta..., si es vol retirar o es manté. Senyor Castel?

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. No, en aquest sentit, i havent sortit aquesta informació, que 
desconeixíem, retiraríem el punt 1 de l’ordre del dia.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia perquè 
informi sobre la no assistència de la cúpula dels Mossos d’Esquadra 
a la reunió de la Comissió Mixta de Seguretat Estat-Generalitat 
del 26 de setembre de 2019 (retirada)

356-00576/12

De la mateixa manera que ja li anuncio que retirarem el punt 5, entenent que ana-
va amb la mateixa motivació.

El president

Bé, doncs, el Grup Parlamentari de Ciutadans retira els punts 1 i 5 de l’ordre del 
dia.

Sol·licituds de sessió informativa acumulades amb el conseller d’Interior 
(continuació)

354-00185/12, 354-00186/12 i 354-00192/12

Passem, doncs, a..., iniciem la votació amb el punt número 2, que és: sol·licitud 
de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les 
causes del canvi de la direcció del Cos de Mossos d’Esquadra i el pla d’actuació pre-
vist pel nou director, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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 del Partit Popular de Catalunya.

Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 

Parlamentari Republicà. 
Per tant, queda aprovada la sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre 

les causes del canvi de direcció del Cos de Mossos d’Esquadra.
Passem ara a votar el punt número 3, que és la sol·licitud de sessió informativa de 

la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els motius de la dimissió del 
director general de la Policia, presentada pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. 

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 10 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 

Parlamentari Republicà. 
Abstencions?
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Hi han 4 abstencions, dels grups parlamentaris de Socialistes i Units per Avançar, 
Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent. 

Per tant, queda rebutjada la sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’In-
terior sobre els motius de la dimissió del director general de la Policia.

Passem ara a votar, doncs, el punt número 4, que és la sol·licitud de sessió infor-
mativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el dispositiu poli-
cial per a les mobilitzacions de protesta arran de la sentència del Tribunal Suprem.

Vots a favor?
Hi han 20 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Junts per Cata-

lunya, Grup Parlamentari Republicà, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en 
Comú Podem i el Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.

Vots en contra?
No hi han vots en contra.
Abstencions?
Hi ha 1 abstenció, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Per tant, queda aprovada aquesta sol·licitud de sessió informativa per 20 vots a 

favor, cap en contra i 1 abstenció. 
I, com els he anunciat prèviament, serà subsumida, se substanciarà simultàniament 

amb la sessió informativa demanada pel mateix conseller d’Interior davant d’aquesta 
comissió, que espero que sigui, doncs, probablement, a la propera sessió d’aquesta co-
missió.

Seguim amb l’ordre del dia. Tenim ara un bloc de sol·licituds de compareixença 
del director general de la Policia davant d’aquesta comissió i després hi ha una sol-
licitud, també, de compareixença de l’ex-director general de la Policia, del senyor 
Andreu Martínez. Per tant, la proposta que els faig és fer la defensa d’aquestes sol-
licituds per part dels grups sol·licitants de forma conjunta, fins i tot les quatre, fent 
la indicació clara de que una afecta no el director actual, sinó l’exdirector. I després 
del posicionament dels grups, si escau, doncs faríem la votació, un per un, d’aquests 
punts de l’ordre del dia, tenint en compte que el punt número 5 ha estat retirat per 
Ciutadans.

Per tant, debatrem ara els punts 6, 7 i 8, i que seran votats separadament tot se-
guit.

Sol·licituds de compareixença acumulades del director general 
de la Policia perquè informi sobre les actuacions previstes en l’exercici 
del seu nou càrrec i d’Andreu Martínez, ex-director general de la Policia, 
perquè informi sobre les causes de la seva dimissió i la situació en què 
deixa la Direcció General de la Policia 

356-00578/12 i 356-00579/12

Per defensar la sol·licitud de compareixença del director general de la Policia da-
vant de la comissió perquè informi sobre les actuacions previstes en l’exercici del seu 
nou càrrec, doncs, té la paraula, en aquest cas en nom del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Bé, com diu la mateixa proposta, volem saber, volem 
tenir la informació de quin és el camí, des d’aquest moment, del nou director general 
de Mossos d’Esquadra. Volem saber també si continua les passes del senyor Andreu 
Martínez o té un nou projecte dintre de Mossos d’Esquadra. 

I ens sobten aquests canvis, de manera continuada, dintre del Departament d’In-
terior i la mateixa conselleria, i en aquest sentit volem tenir la informació perquè 
tots plegats puguem veure quin és el camí, a partir d’ara, d’aquest nou director.

Gràcies.
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El president

Bé, doncs. 

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia perquè 
informi sobre els seus plans al capdavant de la Direcció General 
de la Policia 

356-00581/12

En aquest cas, hi ha una sol·licitud també de compareixença del director general 
de la Policia per part del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Si 
la vol defensar, la senyora Esperanza García té la paraula.

Esperanza García González

Sí; gràcies, president. Molt breument. Respecte de la nostra sol·licitud, creiem 
que és..., vaja, degut als canvis continus dintre la conselleria, és important que el 
mateix director, doncs, ens presenti quins són els seus eixos bàsics d’acció. 

I, després, passo a dir també el posicionament del grup respecte de les altres sol-
licituds. Evidentment, la que té el mateix contingut que la nostra la recolzarem, però 
no creiem necessari que vingui el senyor Andreu Martínez a la comissió per donar 
explicacions d’una cosa que ha deixat per escrit i que, en qualsevol cas, nosaltres el 
que manteníem és que fos el conseller qui ens donés aquestes explicacions de com 
és possible que, en tan poc temps, el senyor Martínez dimitís.

El president

Bé, no sé si es volen posicionar els grups... En tot cas, abans de sotmetre-ho a 
votació, demanaria si hi ha cap substitució en els grups parlamentaris. (Veus de 
fons.) 

Sí, parlem ara de les substitucions. El Grup Parlamentari de Ciutadans té alguna 
substitució?

Jean Castel Sucarrat

Sí, president. Mercè Escofet substitueix el diputat Carlos Sánchez.

El president

El Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Ferran Roquer i Padrosa 

Sí, president. La diputada Gemma Geis substitueix la diputada Aurora Madaula. 
I el diputat Josep Maria Forné substitueix el diputat Marc Solsona.

El president

Bé, doncs, podem passar a la votació o es volen posicionar? (Pausa.) El senyor 
Carles Castillo, en nom de Socialistes i Units per Avançar?

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Només per dir que en el 6 i el 8 estem d’acord. Creiem que és 
molt adient que vingui el director general nou a donar-nos explicacions a futur i de 
les línies de treball que té al cap pensades per a Mossos.

En el punt 7 votarem en contra. No ens sembla correcte cridar una persona que 
ja ha dimitit, que ha donat les explicacions que ha tingut per convenients a la seva 
carta de dimissió. I em sembla com voler ficar-li el dit a l’ull i creiem que és inne-
cessari totalment.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castillo. En nom del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Po-
dem, el senyor Marc Parés.
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Marc Parés Franzi

Sí, al nostre grup també creiem, doncs, que és adequat que el nou director gene-
ral de la Policia comparegui per explicar les actuacions previstes. I nosaltres sí que 
creiem que l’ex-director general de la Policia hauria de comparèixer per explicar la 
seva dimissió, més que res perquè no es produeix en un moment qualsevol, sinó que 
es produeix just abans de la sentència del Tribunal Suprem, i amb tots els episodis 
que hem vist després entenem, doncs, que tenim preguntes a fer-li per esclarir si hi 
havien més coses que puguin explicar la seva dimissió.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Parés.
Doncs, tot seguit, passem a votar cadascun d’aquests punts.
Primer votem el punt número 6: la sol·licitud de compareixença del director ge-

neral de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions 
previstes en l’exercici del seu nou càrrec, presentada pel Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. (Remor de veus.) Les votarem formalment separades. És la mateixa, però les 
votarem per separat, sí, sí. (Rialles.)

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?
Hi han 10 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 

Parlamentari Republicà.
Per tant, queda aprovada la sol·licitud de compareixença per 11 vots a favor, 10 

en contra i cap abstenció.
Votem tot seguit el punt número 7, que és la sol·licitud de compareixença d’An-

dreu Martínez, ex-director general de la Policia, davant la Comissió d’Interior per-
què informi sobre les causes de la seva dimissió i la situació en què deixa la Direcció 
General de la Policia, presentada també pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Vots a favor?
Hi han 8 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Catalunya en Comú 

Podem i el Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Hi han 12 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Abstencions?
Hi ha 1 abstenció, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Per tant, queda rebutjada la sol·licitud de compareixença de l’ex-director general 

de la Policia per 8 vots a favor, 12 en contra i 1 abstenció.
El vuitè punt de l’ordre del dia que votem tot seguit és la sol·licitud de comparei-

xença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre els seus plans al capdavant de la Direcció General de la Policia, presentada en 
aquest cas pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

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?
Hi han 10 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup 

Parlamentari Republicà.
Per tant, queda aprovada aquesta sol·licitud de compareixença del director gene-

ral de la Policia per 11 vots a favor i 10 en contra.
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Proposta de resolució sobre l’escalada d’actes de coacció 
de les associacions separatistes

250-00891/12

(Pausa.)

La vicepresidenta

Passem, doncs, al punt número 9, que és la primera proposta de resolució de l’or-
dre del dia d’avui, sobre l’escalada d’actes de coacció de les associacions separatistes, 
una proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la pa-
raula, per a la seva defensa, el diputat Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Bé doncs, aquesta és una proposta de resolució que 
vam presentar el juliol d’enguany veient venir una mica el que ara està passant. 
Ens vam avançar una mica en el temps al que realment està passant, que és que hi ha 
hagut una escalada d’actes de coacció de determinades associacions separatistes; no 
es pot generalitzar, però hi han hagut actes, doncs, en què s’han produït coaccions, 
s’ha produït limitació de drets fonamentals d’altres ciutadans d’una forma sistemàtica.

Nosaltres fa temps que estem preocupats per aquesta qüestió. Hem presentat al 
llarg del temps diverses propostes de resolució que tenien com a objectiu clar la ga-
rantia del lliure exercici dels drets fonamentals. És una qüestió que afecta directa-
ment aquesta comissió i que afecta directament, doncs, el Govern de la Generalitat, 
en l’àmbit del Departament d’Interior, però també el Govern d’Espanya, en l’àmbit 
del Ministeri de l’Interior. 

Perquè hem de recordar que la seguretat pública, que al final és ni més ni menys 
que la veritable garantia del lliure exercici dels drets fonamentals i de les llibertats pú-
bliques del conjunt dels ciutadans, és una competència exclusiva del Govern d’Espanya, 
del Govern de la nació, però que en aquest cas també comparteix aquesta competència, 
de forma delegada, doncs, el Govern de la Generalitat, a través del Departament d’In-
terior, a través del seu conseller i, evidentment, també a través del mateix president de 
la Generalitat.

I el que nosaltres hem volgut fer amb aquesta proposta de resolució, a més de po-
sar el focus en el que realment ha passat des de l’última Diada, des de l’Onze de Se-
tembre fins a aquests dies, que segueix passant el que està passant, és demanar que 
els grups parlamentaris es comprometin en una qüestió que nosaltres considerem 
que és bàsica, que és essencial des d’un punt de vista democràtic, que és refermar 
precisament aquest compromís democràtic amb la salvaguarda de la convivència i 
declarar, per tant, la plena vigència de l’ordenament democràtic que garanteix això, 
la convivència amb pau i llibertat, que és ni més ni menys que la Constitució es-
panyola, que l’Estatut d’autonomia de Catalunya i totes aquelles lleis i normes que 
regeixen el nostre estat social i democràtic de dret, defensant, doncs, aquests valors 
superiors de la llibertat, de la justícia, de la igualtat i, naturalment, del pluralisme 
polític.

Volem que el Parlament rebutgi qualsevol intent d’utilització partidista. Malau-
radament la Diada ja ha passat, però fa anys que s’estan produint aquests ús i abús 
partidista del que hauria de ser una diada de tots els catalans per part de determina-
des associacions i per part, també, de determinats partits polítics a Catalunya.

Proclamem que els drets fonamentals i les llibertats públiques estan vigents a 
Catalunya, i això ho ha de refermar aquest mateix Parlament. Estan plenament vi-
gents i estan defensades i consagrades al nostre ordenament constitucional. I, per 
tant, hem de refermar també aquest compromís en la seva defensa i en la seva sal-
vaguarda.

I, naturalment, fer un rebuig explícit d’una cosa que ens va preocupar en el seu 
moment i que hem vist que al final s’ha produït, no?, que és el fet de que una dirigent 
destacada, que va optar fins i tot a la direcció d’aquesta associació que serveix de 
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testaferro del separatisme a Catalunya que és l’autoanomenada Assemblea Nacional 
Catalana, la senyora Liz Castro, si no recordo malament, doncs, va fer una crida ex-
plícita a fer por, a que el que tocava a partir d’aquesta Diada no era ja manifestar-se, 
sinó realment fer por.

Jo estic convençut de que hi han centenars de milers de catalans, per no dir mi-
lions, perquè és molt fàcil parlar de milions..., però com a mínim hi han centenars 
de milers de catalans que veuen amb por i amb preocupació l’escalada de violèn-
cia que s’està produint en determinats actes d’un temps ençà, però especialment les 
darreres setmanes.

Per tant, el que volem amb aquesta votació és que els grups parlamentaris es re-
fermin en la defensa d’aquests valors fonamentals i d’aquestes llibertats públiques.

Hi havia una sol·licitud explícita al Govern de la Generalitat que, tot i que que-
da obsoleta per a enguany, doncs, es pot fer extensiva per a..., aquesta Diada ja ha 
passat, però per a qualsevol altra diada que es pugui celebrar. Doncs, que es deixi 
al marge aquesta utilització contínua que s’ha fet des d’un punt de vista ideològic i 
partidista. I també, doncs, garantir que els plans anunciats per algunes d’aquestes 
associacions d’àmbit separatista, aquests plans d’accions reiterades en l’àmbit sub-
versiu, d’una vegada per totes siguin combatuts com cal. I, per descomptat, que es 
desmarqui d’aquesta estratègia de fractura social que s’està produint.

I sense més, doncs, fins aquí la defensa.

La vicepresidenta

Gràcies. No s’han presentat esmenes a aquesta proposta de resolució; per tant, la 
paraula ara la té el diputat Carles Castillo, en nom del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, presidenta. Referma valors..., jo em refermo en els valors fonamentals i 
en les llibertats públiques, i demano que valgui per cent, això, per les properes cent 
vegades que es demani. Ho dic perquè jo crec que hi ha la reiteració, en la que tots 
plegats hem dit i confirmat en les llibertats públiques, en refermar-nos en el compro-
mís democràtic, en rebutjar qualsevol ús de la violència, jo crec que ja ho hem fet 
moltíssimes vegades. I ho dic perquè em sembla que aquesta proposta de resolució 
té bastanta trampa a dintre.

Parlen, criminalitzen, critiquen pel gruix del llenguatge d’altres, però ho fan a la 
vegada que es fa servir un llenguatge que jo crec que tampoc és l’adequat. És a dir, el 
llenguatge, companys i companyes, diputats i diputades, configura la realitat, i si vols 
que l’altre rebaixi l’ús del llenguatge, jo crec que tu no dones massa exemple si vas 
carregant també el llenguatge. I seguiu, companys i companyes de Ciutadans, carre-
gant el llenguatge.

Nosaltres, naturalment, estem a favor de refermar-nos en el compromís demo-
cràtic i, naturalment, votarem a favor del punt 1, que ens ho hem volgut mirar amb 
generositat. Però a la resta de punts no ens faran caure a la seva trampa, senyors 
de Ciutadans. Vostès el que pretenen realment és criminalitzar –criminalitzar– un 
moviment que majoritàriament és pacifista, és pacífic majoritàriament, i per tant no 
entrarem en les seves disquisicions.

Refermar-nos completament en el compromís democràtic, en el compliment de 
les lleis, etcètera, com ja hem fet mil vegades en aquest Parlament, i dir-los que, si 
volen donar exemple i que la resta rebaixi el llenguatge –que jo crec que s’ha de fer–, 
el primer que haurien de fer vostès és rebaixar també el llenguatge.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, el diputat Marc..., perdó, ara se me n’ha anat en blanc el cognom; 
Marc Parés. Perdó, eh?
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Marc Parés Franzi

Molt bé; gràcies. Bé, nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta de resolució, 
bàsicament perquè entenem que no contribueix en absolut a la recerca de solucions 
al conflicte polític que tenim a Catalunya, que el que cal és desescalar i no pas con-
tinuar alimentant la tensió.

Jo crec que s’han de posar les paraules en el seu context, no?, i, en tot cas, el que 
ara mateix ens pot fer por és que ens buidin un ull per una bala de goma o que ens 
agredeixi la policia. Per tant, això de la violència física fa por. Crec que unes pa-
raules en aquest context no correspon portar-les aquí en una proposta de resolució, 
i, per tant, com que no la compartim i, a més, creiem que atempta també contra la 
llibertat d’expressió, contra la llibertat de protesta, contra la llibertat de manifesta-
ció d’un moviment pacífic i cívic que porta anys de forma exemplar, per més que 
el nostre grup no comparteix el que reivindiquen organitzacions com l’ANC..., però 
crec que cal reconèixer el potencial de mobilització que ha tingut, continu, al llarg 
de tots aquests anys i exemplar en termes de civisme i de pacifisme.

Tampoc votarem el punt 1. Bàsicament, no perquè no estiguem compromesos 
amb els valors democràtics de la llibertat, la justícia, la igualtat, el pluralisme polí-
tic, sinó justament perquè aquí se’ns demana que aquest Parlament es refermi en un 
estatut d’autonomia, i jo vull recordar que aquest Parlament, el 30 de setembre del 
2005, va aprovar un estatut d’autonomia; que aquest Estatut se’n va anar al Congrés 
dels Diputats i va ser aprovat l’any 2006, retallat del que havia sortit d’aquesta cam-
bra, amb un pacte entre el Partit Socialista i Convergència; que després això va anar 
a les urnes i va ser referendat per la ciutadania de Catalunya en referèndum, i aquest 
no és l’Estatut que tenim avui en dia.

Per tant, jo crec que aquest Parlament, en tot cas, s’ha de refermar en aquell Es-
tatut que va seguir els procediments i els canals legalment establerts, i no en aquell 
que va ser després laminat, dilapidat pel Tribunal Constitucional.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent, la diputada Maria Sirvent.

Maria Sirvent i Escrig

Bé, aquesta proposta de resolució parla de coaccions, parla de violència, de frac-
tura social, i en realitat el que li molesta al grup proposant de la proposta de resolu-
ció no és ni la violència, ni la fractura social, ni les coaccions. Això és un rerefons 
per explicar un relat absolutament impostat, per intentar apaivagar la capacitat de 
mobilització i de protesta d’un poble que s’ha demostrat molt ferm a l’hora de cercar 
una solució radicalment democràtica a un conflicte polític.

Però a l’altra banda ens trobem un règim, ens trobem els aparells d’estat, tant 
l’aparell mediàtic, en mans d’uns pocs, per intentar fer oblidar qui decideix què 
és violència i què no és violència. És a dir, què és violència? Qui decideix què és 
violència? Al final ho decideix l’Estat, i l’Estat decideix que una setmana de mobi-
litzacions i de protesta en un context en què no hi ha una resolució política del con-
flicte és violència; en canvi, la violència estructural, la violència que recau sobre les 
dones, la violència que recau sobre les treballadores cada dia més precaritzades, la 
violència que pateix també el territori amb aquesta crisi ecosocial que estem vivint, 
aquesta no és condemnada.

I, per tant, nosaltres al final no podem fer una altra cosa que posicionar-nos 
en contra d’aquesta proposta de resolució que pretén seguir alimentant un relat 
de violència, de fractura social, quan la fractura social és la de la pobresa. I, per 
tant, el que volem és buscar una resolució política a un conflicte polític, i no una 
resolució de repressió i força bruta, que és amb l’únic amb el que s’aguanta aquest 
règim.
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La vicepresidenta

Gràcies, diputada. Té ara la paraula, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular, la diputada Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, presidenta. Mai un règim democràtic i un govern democràtic havien fet 
tant de mal a la democràcia i a la convivència com aquest que tenim al Govern de 
la Generalitat.

Votarem que sí. Votarem que sí perquè jo crec que hi han sis o set eixos, que no 
necessàriament coincideixen amb els punts de la proposta de resolució, que crec que 
és impossible, gairebé impossible, pensar que ningú que es digui demòcrata pugui 
votar en contra. I són: compromís democràtic amb la convivència, compliment de la 
legalitat, respecte al pluralisme i condemna de la violència.

Si algú que diu defensar drets democràtics, si algú que diu que la seva funció en 
política és intentar millorar la vida de la societat per a la qual treballa, si algú que 
està aquí assegut és capaç de no subscriure compromís democràtic amb la convi-
vència, amb la legalitat, amb el pluralisme i condemna de la violència, que s’ho faci 
mirar.

La vicepresidenta

Gràcies. Té ara la paraula el diputat José Rodríguez, en nom del Grup Parlamen-
tari Republicà.

José Rodríguez Fernández

Gràcies, presidenta. És evident que farem un rebuig de la proposta de resolució 
que ens fa arribar, ja que no deixa de ser un desori de principi a fi.

Primer de tot, perquè ja la llei espanyola ens ha obligat als diputats a prometre 
per imperatiu legal la Constitució espanyola quan un ha agafat aquestes responsabi-
litats. No farem jures de bandera o a la Constitució cada cop que a vostès els sembla. 
Si cal que ens refermem, ens refermem en el compromís a la llibertat i la defensa de 
la voluntat del poble de Catalunya, que és el que representa aquesta cambra.

Però, a més, voldria dir-los: vostès han nascut per ser la punta de llança del na-
cionalisme espanyol a Catalunya, intentant crear un relat en contra de la llengua, la 
cultura i la identitat catalana. Han satanitzat tot el que fes olor a catalanisme i a ca-
talà.

Que vostès ens demanin que l’Onze de Setembre sigui el de tots els catalans re-
sulta irrisori. Són vostès qui convoquen manifestacions on es canta: «Boti, boti, boti, 
català qui no boti.» Aquesta data els fa al·lèrgia.

No van a la plaça Salvador Allende perquè és un acte massa d’esquerres. No van 
a cap manifestació o acte institucional perquè són massa catalanistes. Però, clar, si 
ni tan sols reconeixen Els Segadors com l’himne del nostre país, tot i estar reconegut 
a l’Estatut, què podem esperar?

I tenen dret a no sentir-se catalans i sí sentir-se espanyols, a fer càntics anticata-
lans, a ser la punta de llança del nacionalisme espanyol a Catalunya i defensar un 
model homogeneïtzador i folkloritzador de la cultura i la llengua catalanes. Hi tenen 
dret, però després no poden venir aquí i demanar-nos que fem un Onze de Setembre, 
que forma part de la identitat dels que ens sentim catalans, i potser més coses, que 
s’adapti a una forma d’entendre el món com la seva, que només vol anorrear aquesta 
identitat. Perquè el que no pot ser l’Onze de Setembre és un acte de nacionalisme 
espanyol, que és el que vostès voldrien.

Per últim, vull dir-li que el Parlament no està per reprovar tuits de ciutadans pri-
vats que vostès treuen de context només amb la intenció de criminalitzar indepen-
dentistes. A més, els recomano que llegeixin. L’article que cita la senyora Castro, 
escrit per l’historiador Xavier Díaz, parla d’utilitzar les manifestacions estrictament 
no violentes per demostrar la força del moviment, per tal d’exigir que Espanya segui 
a negociar una solució política per a les demandes catalanes. Es tracta d’una petició 
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democràtica al cent per cent. Si féssim, de fet, aquesta tasca de fiscalitzar el Twitter, 
hauríem de començar pel seu dirigent, que va destrossar la vida a uns professors as-
senyalant-los des d’aquesta xarxa.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies. Té la paraula ara el diputat Ferran Roquer, en nom del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya.

Ferran Roquer i Padrosa

Bé, comencem pel final: no donarem suport a cap dels punts d’aquesta proposta 
de resolució. I no ho farem perquè la considerem un despropòsit des de l’exposició de 
motius fins a l’últim punt, eh? Van fent servir paraules: «subversió», «insurrecció», 
«intimidació», «fiesta autonómica» –han fet servir «fiesta autonómica»–, que garan-
tim «que el proper Onze de Setembre no hi hagi utilitzacions ideològiques ni parti-
distes»... I he anat a fixar-me què van fer, en què va consistir la celebració de l’últim 
Onze de Setembre. 

Va haver-hi un primer acte, un primer bloc, en què es tractava de lligar el cente-
nari de La Canadenca, que em sembla que va sortir el manament des d’aquest ma-
teix Parlament, i el naixement del poeta Joan Brossa. Després es van llegir textos de 
la Teresa Pàmies, per celebrar el vuitantè aniversari del gran exili republicà després 
de la Guerra Civil. Després es van fer servir unes paraules de la Neus Català com a 
fil conductor d’un homenatge als migrants i refugiats de tots els temps. I, finalment, 
hi va haver testimonis de presos i exiliats polítics per commemorar el naixement de 
l’escriptor Fèlix Cucurull, eh? Després van cantar Els Segadors i es van llegir altres 
textos i es van escoltar altres músiques.

Això és partidista? Això és sectari? Nosaltres, sincerament, no ho trobem. Potser 
els agradaria més una celebració com la del 12 d’octubre, amb tancs, metralletes, 
soldats, cabres, paracaigudistes, «faroles» (rialles), el rei, el president del Govern, el 
que xiula el president del Govern, el que exalta Vox, el que porta la bandera consti-
tucionalista, el que no la porta constitucionalista. Però jo no els he sentit parlar de 
tot això. En canvi, els sento parlar d’homenatjar unes persones que van defensar els 
drets dels treballadors o unes persones que es van haver de retirar a l’exili.

Ens sap molt de greu, ens sap molt de greu tan sols que puguin haver portat això 
aquí i, evidentment, votarem absolutament en contra de tots els punts.

La vicepresidenta

Com els deia, és una proposta de resolució que no té esmenes. Per tant, procedi-
rem a la votació.

Entenc que el diputat Castillo demanava votar separadament el punt 1. Hi ha al-
gun altre punt en què algú demani votació separada? (Pausa.) Doncs, si els sembla, 
votarem primer el punt 1 i després la resta de la resolució.

Vots favorables al punt 1?
Nou vots favorables, del Grup Parlamentari de Ciutadans, de Socialistes i Units 

per Avançar i del Subgrup Parlamentari del Partit Popular.
Votem ara la resta de la resolució... (Remor de veus.) Ai, perdó, perdó. És que 

avui no venia posada de presidenta, jo, i llavors m’he...
Vots en contra?
Dotze vots en contra, dels grups parlamentaris d’Esquerra Republicana, Junts 

per Catalunya, Catalunya en Comú Podem i la CUP - Crida Constituent.
Abstencions?
No hi han abstencions.
Per tant, aquest punt queda rebutjat.
Votem ara la resta de la resolució. 
Vots favorables?
Set vots favorables, de Ciutadans i del Subgrup del Partit Popular.



DSPC-C 361
30 d’octubre de 2019

Sessió 18 de la CI 17 

Vots contraris?
Dotze vots contraris: Republicà, Junts per Catalunya, Catalunya en Comú Podem 

i la CUP - Crida Constituent.
Abstencions?
I 2 abstencions, del Partit Socialista, d’acord?
Per tant, queda rebutjada tota la proposta de resolució.

Proposta de resolució de condemna dels atacs a les delegacions 
de la Comissió Europea i del Parlament Europeu a Barcelona

250-00892/12

Passem ara al punt número 10: Proposta de resolució de condemna dels atacs a 
les delegacions de la Comissió Europea i del Parlament Europeu a Barcelona, pro-
posta de resolució presentada també pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la pa-
raula per a la seva defensa el diputat Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, presidenta. Doncs bé, no ho sé, és una mica complicat desescalar el llen-
guatge, perquè aquest «desescalatge» que se’ns demana és també deixar de banda 
drets fonamentals que s’estan conculcant i que..., ho repeteixo: està passant, són fets; 
no són paraules, són fets.

I de fets va també aquesta proposta de resolució, que és el fet de que, com a mínim 
en dues ocasions, les delegacions de la Comissió Europea i del Parlament Europeu a 
Barcelona han estat ocupades amb violència –perquè això no es fa sense violència–, 
amb la violència necessària per fer aquestes ocupacions, i és una d’aquestes ocasions 
en les que, reiteradament, doncs, el món ens torna a mirar. I el món ens torna a mirar, 
en aquest cas, amb preocupació.

Nosaltres estem convençuts, doncs, de que això entra dins d’una estratègia de 
des legitimació de les institucions. S’ha volgut deslegitimar aquest Parlament amb la 
creació, fins i tot –que s’ha convocat darrerament–, d’aquesta assemblea de Càrrecs 
Electes. La deslegitimació que porta al damunt a hores d’ara el Govern de la Genera-
litat jo crec que –s’ha dit abans per una companya d’aquesta comissió–, doncs, no té 
tampoc precedents, i també es vol fer que la gent vegi amb distància fins i tot les ins-
titucions de la Unió Europea a Catalunya, en aquest cas amb la seva seu a Barcelona.

Nosaltres estem fermament compromesos amb la idea de fer créixer, de poten-
ciar una Unió Europea forta i unida com a garantia de futur per al conjunt dels ciu-
tadans que vivim en els països membres, i el que demanem és que precisament es 
condemni fermament, doncs, aquest ús que s’ha fet per part de persones que s’han 
identificat, perquè han estat convocades des de postulats radicalment separatistes..., 
rebutjar l’ús que han fet aquestes persones, o l’abús en aquest cas, d’aquesta ocupa-
ció de les seus de la Unió Europea i del Parlament.

Volem, doncs, que hi hagi una condemna ferma també a qualsevol tipus d’atac 
a aquestes oficines institucionals, que –ho hem de recordar, perquè ho hem fet ser-
vir, jo crec que tots els membres d’aquest Parlament en alguna ocasió n’han tingut 
almenys l’oportunitat, si no hi han anat segueixen tenint-la, perquè les portes estan 
obertes– serveixen de punt de trobada i de contacte directe de les institucions euro-
pees amb el conjunt dels ciutadans catalans, però també amb les institucions de-
mocràtiques, en aquest cas, de Catalunya. Per tant, hem de condemnar fermament 
qualsevol tipus d’atac.

I instar el Parlament i Interior a dues coses: una, que les diligències que ha de 
fer, i que segurament ha fet, siguin portades també davant dels tribunals perquè els 
culpables d’aquests fets hagin de respondre davant de la justícia, però també que 
adoptin les mesures que siguin necessàries per evitar que en un futur aquestes dele-
gacions de la Unió Europea i del Parlament Europeu vegin compromesa la seva se-
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guretat i la seva entenem nosaltres que també inviolabilitat, en tant que seus d’una 
institució fonamental a l’Europa en què vivim, a Catalunya.

També he de recordar que és una proposta de resolució que es va presentar el 
juliol d’aquest any.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies. Per a la defensa de les esmenes presentades, té la paraula ara el diputat 
Carlos Castillo, en nom del Grup Socialistes i Units per Avançar.

Carles Castillo Rosique

Sí; gràcies, presidenta. Nosaltres estem completament a favor de l’esperit, di-
guem-ne, de la proposta de resolució, però una vegada més hi ha una part del 
 llenguatge, doncs, que no ens agrada. No ens agrada i creiem que no ajuda ni de bon 
tros a solucionar..., sinó segurament tot el contrari; que jo suposo que no és una cosa 
buscada, sinó que el que fa és posar, en alguns punts, més pals a les rodes a trobar 
una solució.

Dit això, nosaltres hem presentat una esmena intentant això, rebaixar mínima-
ment el llenguatge del punt 1, per veure si s’acceptava i podíem aprovar-ho. No tinc 
molt clar, tampoc, que ho haguem aconseguit, també ho he de reconèixer.

En el punt 2, naturalment, votarem a favor, perquè no podem no condemnar atacs 
a oficines institucionals de la Unió Europea, i creiem que aquest punt 2 sintetitza 
de manera general tot el que s’ha dit, i per tant tota la resta és bastant innecessari.

I, quant als punts 3 i 4, doncs, no els votarem a favor, perquè creiem que instar 
el Departament d’Interior de la Generalitat a que doni instruccions per realitzar in-
vestigacions... Nosaltres donem per descomptat que si hi ha hagut delictes i el De-
partament d’Interior en té coneixement ja s’estan investigant aquestes actuacions i 
crec que no podem, en el Parlament, insinuar que no és així, o no ho hem de fer, 
amb responsabilitat.

I en el punt 4, que diu també: «Adoptar les mesures necessàries i adequades per 
evitar actes vandàlics», doncs també entenc que el Departament d’Interior de la Ge-
neralitat naturalment ja, això, ho està fent motu proprio i, per tant, tampoc votarem 
a favor d’aquest punt.

La vicepresidenta

Gràcies. Per a la continuació de les esmenes presentades, té la paraula el diputat 
Antoni Castellà, en nom del Grup Parlamentari Republicà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, presidenta. Jo li demanaria al diputat Matías Alonso: no necessitem 
que desescalin, crec que necessitem que surtin de la seva realitat, del seu Matrix par-
ticular, de quina és la realitat a Catalunya. Seria lògic que retirés aquesta proposta. 
No té cap sentit. No podem condemnar coses, fets, com deia vostè, que no han passat. 

Però, probablement, el problema del Grup de Ciutadans és que confonen els drets 
fonamentals de protesta, de llibertat d’expressió o de manifestació, i ho barregen amb 
intolerància o violència. Però és que això és característic del nacionalisme espanyol, 
que és al·lèrgic a qualsevol valor democràtic o de drets fonamentals.

Perquè, si ens n’anem als fets, el dia 1 de febrer del 2019, sí, l’Assemblea Nacional 
Catalana convoca una manifestació, que és autoritzada, i que posteriorment hi han 
quinze persones que entren a la delegació, lliurement, a entrar a registre un escrit. 
Són els fets. I que és veritat que es queden protestant. I, pactadament, s’hi queden 
unes hores, fins l’endemà. Conclusió: l’afectat, la delegació de la Comissió i del Par-
lament Europeu, ha cursat denúncia? No. Ha cursat reclamació? No. 

Exactament, va passar el mateix en els fets del 2 de juliol, on hi ha una concen-
tració autoritzada, amb discursos i altres, i no hi ha cap reclamació ni cap denúncia 
per part de les institucions europees. 
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I saben per què? Perquè, per sort, les institucions europees sí que tenen en els 
seus principis fonamentals el dret a la protesta, el dret a la manifestació, el dret a la 
llibertat d’expressió. 

Per tant, prenguin exemple de que suposadament el que vostès demanen que con-
demnem..., la mateixa institució no ha cursat cap tipus de denúncia. Per tant, dei-
xin-m’ho dir així: crec que aquesta proposta que fan és fer el ridícul i els demano 
que la retirin.

La vicepresidenta

Gràcies. També per a la defensa de les esmenes presentades, i en nom del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Josep Maria Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, presidenta. Poc a afegir-hi, a la intervenció que m’ha precedit. Aquesta 
proposta de resolució està fora de lloc, i també l’invitaríem a retirar-la i, com a mí-
nim, a tombar-la en la votació, si és que no hi ha aquesta retirada.

Té quatre punts. Es compon de dos punts principalment de condemna i dos que 
insten el departament.

Sobre els que insten el departament nosaltres vam presentar una esmena, en la 
que, com ha dit el diputat del Grup Socialistes, doncs es pressuposa..., i per tant no 
fèiem res més que reiterar la idea de que el departament ja compleix amb aquestes 
obligacions que s’hi diu. Com que no s’han acceptat, doncs haurem de votar que no.

I, sobre les dues de condemna, no hi ha res a condemnar, perquè s’està confonent 
un atac amb una expressió d’una queixa i d’una manifestació. Si la persona o la ins-
titució i la que representa aquesta institució no han presentat cap mena de denúncia, 
per tant aquí no hi ha res a condemnar, perquè aquests fets no són condemnables, ni 
tan sols pels afectats o susceptibles afectats.

Per tant, votarem en contra dels quatre punts.

La vicepresidenta

Gràcies. Té la paraula ara el diputat Marc Parés, en nom del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem.

Marc Parés Franzi

Sí. Bé, jo crec que és important que posem les coses en el seu lloc i en la seva 
justa mesura. Perquè, clar, efectivament, correm el risc, no?, doncs, de que en aquest 
país ens quedem com ens estem quedant, sense el dret de protesta, sense el dret de 
manifestació i, al final, sense la llibertat d’expressió. 

Perquè, clar, si d’aquests fets concrets..., és a dir, estem parlant d’una ocupació 
d’unes poques persones, estem parlant d’una concentració davant d’aquestes institu-
cions europees, amb els efectes que tots coneixem que han tingut. I per tant, si del 
que estem parlant és d’això i n’hem de fer tot aquest relat que llegim en les seves 
propostes de resolució..., clar, la veritat és que, al final, doncs un..., bé, el que acaba 
passant és que la manifestació del 20 de setembre o que l’U d’Octubre acaben sent 
sedició, no? Vull dir, és on ens porta tot aquest relat, no? I per tant entenc que és 
altament perillós.

I amb això no vull dir que no haguem de condemnar actes violents, ni molt menys. 
Aquí som molts partits que hem tingut les nostres seus tacades de pintura, i això s’ha 
de condemnar; però és pintura, no és res més. I aquí estem parlant d’institucions eu-
ropees.

Jo vull recordar que hi han milers i milers de persones que han mort al Me-
diterrani perquè les institucions europees no han fet res. Això sí que és violència; 
morts al Mediterrani, milers. Taques de pintura o una ocupació d’una institució eu-
ropea, al meu entendre, forma part de la protesta, i crec que no hem de criminalitzar 
ni anar més enllà amb aquest tipus d’actuacions, com altres protestes que hem tingut 
aquí mateix, en aquesta institució, amb el moviment d’«Encerclem el Parlament», i 
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en altres espais, com institucions bancàries, que també han estat ocupades en forma 
de protesta.

Per tant, nosaltres entenem que la protesta forma part de la democràcia i que hem 
de vigilar molt d’intentar posar tants límits a la llibertat d’expressió, a la llibertat de 
manifestació i a la llibertat de protesta.

La vicepresidenta

Gràcies. Té la paraula ara, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent, la diputada Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí; no trigaré massa en fer el nostre posicionament, perquè crec que ja s’ha dit 
pràcticament tot. Aquesta proposta de resolució el que pretén és equiparar el legítim 
exercici del dret a la dissidència política amb actes vandàlics, i per tant nosaltres no 
li podem donar suport.

La vicepresidenta

Gràcies. Té la paraula ara, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, 
la diputada Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres donarem recolzament a aquesta proposta de re-
solució majoritàriament. Si hi ha alguna cosa que el CEO no ha aconseguit ni amb la 
cuina de la nova direcció és eliminar el sentiment de consens absolut entre els cata-
lans de pertinença a la Unió Europea i d’europeisme profund, no? Som una societat 
profundament europeista, amb la qual cosa els atacs que s’han fet a la seu del Parla-
ment i de la Comissió Europea ens haurien d’avergonyir, i hauríem de tenir la valentia 
política de condemnar-los i posar tots els mecanismes i instruments al nostre abast 
per evitar aquestes situacions.

També és veritat que el separatisme tothom sap quins aliats té a Europa, no? Des 
de l’islamòfob Wilders fins al xenòfob Salvini, que parlava de la raça blanca a l’úl-
tima campanya; fins al partit racista i xenòfob i homòfob Belang... En fi, ja sabem 
quins són els socis i els aliats, i Europa ja té bastant en compte quin és el recolza-
ment que té el separatisme català a la resta d’Europa.

Però sí que és veritat que, malgrat que hi ha un punt que no ens acaba d’agradar 
gaire, el número 3, nosaltres, en canvi, sí que el votarem a favor. Perquè és que no em 
cansaré de reiterar-ho: és un expedient X que edificis oficials que tenen videocàmera 
i videovigilància, escolta..., els serveis i el departament i els agents del cos mai en tro-
bin els autors. Mai poden identificar ningú: ni de jutjats, ni de cases particulars que 
tenen videovigilància de jutges que veuen atacats els seus domicilis particulars, ni de 
jutjats, ni de seus de partits polítics democràtics..., vaja, amb la qual cosa no és que 
s’estigui fent, és que, si s’està fent, no s’està notant.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. Acabades les intervencions, senyor Matías Alonso, si es vol po-
sicionar sobre les esmenes...

Matías Alonso Ruiz

Sí; gràcies, presidenta. Molt breument. Primer, dir que la defensa dels drets de 
protesta, de manifestació, de reunió..., tot això no està en qüestió. Potser estan en 
qüestió les fonts informatives: es diu que ningú s’ha queixat d’aquestes ocupacions 
i es va queixar ni més ni menys que el president de la Comissió Europea, el senyor 
Jean-Claude Juncker. Per tant, la queixa formal hi és, la preocupació és real.

I aquí sovint levitem per damunt dels drets. Defensem molt determinats drets, però 
quan hi ha un xoc d’interessos o un xoc de drets sempre fem prevaldre els uns per da-
munt dels altres. I hem de tenir ben present, i ho hem dit més d’una vegada, que els 
drets d’una persona poden acabar on comencen els de la que té al costat.
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Bé, doncs, li hem dit abans al Grup Socialistes i Units per Avançar que la seva 
esmena..., aviam, nosaltres defensem que s’han produït reiterats atacs vandàlics a 
la Comissió, perquè no ha estat només un, a les oficines de la Unió i del Parlament 
Europeu, i que, lògicament, aquest tipus d’atac és un atac eurofòbic i té aquesta fi-
nalitat.

I ens sobta també, doncs, la posició que tenen tant el Grup Parlamentari Republi-
cà com el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, que, en certa forma, ens diuen 
que està fora de lloc aquesta proposta de resolució, però bé que ens la volen esmenar. 

Bé, aquestes esmenes jo crec que fins i tot podrien arribar a ser acceptables, no? 
Perquè «instar el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a que tras-
lladi a les autoritats competents el resultat de les actuacions que s’han dut a terme 
per garantir la seguretat ciutadana», doncs, és aquesta ambigüitat de la seguretat ciu-
tadana, perquè aquestes actuacions s’han de fer sobre uns fets concrets que es van 
produir el dia 2 de juliol de 2019 i que són fets reiterats en el temps. I, per tant, «ins-
tar el Departament d’Interior a mantenir les mesures per a garantir la seguretat de la 
Delegació de la Comissió Europea» entenem que en certa forma ho està fent, de fet 
és la seva responsabilitat, per al manteniment de la seguretat pública. Però, en tot cas, 
de vegades, i quan hi han aquest tipus de convocatòries que..., ho repetim: aquestes 
ocupacions no són espontànies, sense més. Hi ha una convocatòria prèvia i hi ha una 
finalitat concreta, que és el desprestigi d’aquestes institucions europees, que s’acon-
segueix amb motiu d’aquestes concentracions.

Per tant, també en aquest cas, Interior ha de filar més prim i ha d’intentar garan-
tir que, en el cas d’aquestes concentracions o manifestacions degudament autoritza-
des, legalment autoritzades, no es puguin produir aquestes fets, doncs, pensem, tan 
contraris als interessos generals de Catalunya, com és l’ocupació de l’oficina de la 
Unió Europea i del Parlament Europeu.

Per tant, no acceptem cap de les tres esmenes.
Gràcies.

La vicepresidenta

Molt bé. Aclarit, doncs, que no s’han acceptat les esmenes, i atenent que hi ha 
hagut algun... (Antoni Castellà i Clavé demana per parlar.) Sí, senyor Castellà. (An-
toni Castellà i Clavé intervé sense fer ús del micròfon.) Doncs endavant, si vostè l’ha 
vista... Jo no l’he vista.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; sí, sí. I normalment no ho utilitzo. Dic «contradicció» perquè aquest diputat 
ha expressat que cap institució europea va cursar cap denúncia; el diputat ha dit que 
sí, que Jean-Claude Juncker...

Jean-Claude Juncker va dir que, si hi havia hagut algun incident susceptible de 
ser denunciable, que es reservaven totes les mesures i serien contundents. Conclusió: 
no han fet cap denúncia. Per tant, no van haver-hi incidents.

La vicepresidenta

Molt bé. Aclarit... (Matías Alonso Ruiz demana per parlar.) Una posició?

Matías Alonso Ruiz

Sí, és que no he dit que s’hagi presentat denúncia. El que he dit és que hi ha hagut 
una queixa formal pels fets i l’avís de que es reservaven, doncs, als efectes oportuns, 
les mesures que legalment consideressin oportunes.

Això jo crec que no els treu gens de gravetat a uns fets que, efectivament, es van 
produir el 2 de juliol de 2019.

La vicepresidenta

Ara sí, aclarit.
Entenc que han demanat votació separada. Senyor Castillo, de quins punts dema-

na la votació separada? (Carles Castillo Rosique intervé sense fer ús del micròfon.) 
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És a dir, de tots els punts. Però els podem ajuntar, l’1 i el 2 i el 3 i el 4? (Carles Cas-
tillo Rosique intervé sense fer ús del micròfon.) O sigui, fem 1, 2, 3 i 4. 

(Esperanza García González demana per parlar.) Senyora García.

Esperanza García González

Que no m’agradaria a mi molestar, però el 4 nosaltres el volem conjunt amb el 3.

La vicepresidenta

No, no...

Esperanza García González

O sigui, que si pot ser...

La vicepresidenta

Escolti, sap què faré? Votarem tots els punts per separat, si els sembla... (Veus de 
fons.) Anem bé. Vinga.

Comencem, doncs, votant el primer punt.
Vots favorables al primer punt de la proposta de resolució?
Són 7 vots favorables, del Grup Parlamentari de Ciutadans i del Subgrup del Par-

tit Popular.
Vots contraris?
Són 12, doncs: grups parlamentaris Republicà, Junts per Catalunya, Catalunya 

en Comú Podem i CUP - Crida Constituent.
Abstencions?
Són 2, del Partit Socialistes.
Per tant, queda rebutjat el punt número 1.
Passaríem ara a la votació del punt número 2.
Vots favorables?
Són el Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari Socialistes i el Sub-

grup Parlamentari del Partit Popular. Són 9.
Vots contraris?
Dotze vots contraris, dels grups parlamentaris Republicà, Junts per Catalunya, 

Catalunya en Comú Podem i la CUP - Crida Constituent.
Per tant, queda rebutjat.
Passem ara a la votació del punt número 3.
Vots favorables?
Set vots favorables, del Grup Parlamentari de Ciutadans i el Subgrup del Partit 

Popular.
Vots contraris?
Dotze vots contraris, del Grup Parlamentari Republicà, Junts per Catalunya, Ca-

talunya en Comú Podem i CUP - Crida Constituent.
Abstencions?
Dos, del Grup Socialistes i Units per Avançar.
Per tant, queda rebutjat el punt número 3.
I passem a la votació del punt número 4 i últim de la proposta de resolució.
Vots favorables a aquest punt?
Són 6 vots favorables, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots contraris a aquest punt?
Són 12 vots contraris, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Republi-

cà, Catalunya en Comú Podem i la CUP.
Abstencions?
Seran 3, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular i Socialistes i Units per Avan-

çar. 
Per tant, queda rebutjat també aquest punt, i amb tots ells, doncs, queda rebutja-

da tota la proposta de resolució.
(Pausa.)
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El president

Bé, doncs, continuem amb les propostes de resolució.

Propostes de resolució acumulades relatives a la taxa per a l’obtenció 
d’una còpia dels atestats d’accidents de trànsit

250-00896/12 i 250-00897/12

Els punts número 11 i número 12 són dues propostes de resolució, presentades 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, que fan referència, en un cas, a l’eliminació de 
la taxa per obtenir una còpia dels atestats d’accidents de trànsit i, en un altre cas, a 
l’exempció del pagament de la taxa per a l’obtenció d’una còpia dels atestats policials 
per a les víctimes d’accidents de trànsit. 

Si vol defensar-les conjuntament el grup parlamentari, és la proposta que els faig: 
que es faci el debat conjunt d’aquests dos punts, de l’11 i el 12, i després els votaríem 
per separat.

Per tant, per defensar les propostes de resolució, en nom del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, té la paraula l’il·lustre senyor Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bien, esta propuesta de resolución de Ciutadans trata sobre 
las tasas para la obtención de informes policiales sobre accidentes, los atestados. En 
referencia a los Mossos d’Esquadra, esta tasa está contemplada en el anexo 6 de la 
Orden de Interior 99/2017, de 22 de mayo. El coste de esta tasa es de 60,75 euros. 
Una tasa que es fija, no contempla otras situaciones, diferentes situaciones, diferen-
tes escenarios: si un accidente es con heridos o no, si el solicitante es el culpable o no 
según ese informe, si ha sido víctima de atropello o si le han quemado el vehículo, 
como ha ocurrido últimamente aquí en Barcelona.

Por ello solicitamos en esta comisión que se elimine esta tasa hasta que se pueda 
establecer una normativa ejemplar que contemple diferentes escenarios para su re-
caudación –una tasa realista–, o bien su exención, para que no agravie a las personas 
que indirectamente han sufrido un accidente por atropello, vehículos debidamente 
estacionados o violencia callejera, entre otros; que todas aquellas víctimas acciden-
tales de accidente que no tienen culpa de verse en medio de un accidente de tráfico, 
que no deban pagar al final una tasa que muchas veces es excesiva.

Y también hay que recordar que la mayoría de accidentes ocurren en vías donde la 
competencia de tráfico es municipal, y me gustaría exponerles algunos ejemplos sobre 
lo dispares que son estas tasas según donde haya ocurrido este accidente. Los datos 
que les voy a dar son actualizados, porque ya sabemos que últimamente, pues, se es-
tán rehaciendo las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos, y entonces esto puede ir 
variando según el mandato de cuatro años, ¿no?

En Barcelona tenemos dos modalidades: o presencialmente o por internet. Pre-
sencialmente, 88,71 con una foto, 3,73 por foto extra; por internet, 76,03 con una 
foto y 3,12 por cada foto extra. 

En Terrassa han actualizado también la tasa y hemos pasado de 78,38 a 79,95, 
con un croquis que te adjuntan; 58,32 si el accidente ha sido sin heridos, y de ahí 
venía lo que decía antes de los Mossos d’Esquadra, que no contempla esta situación. 

En Sabadell..., sin duda, Sabadell es el parque temático de los atestados, y es que 
tienen un informe con datos simples de 21,07; con datos múltiples, 91,39; informes 
sin croquis, 91,39, e informe con croquis, 131,82, y cada foto 5,68. Absolutamente 
un parque temático de los atestados. 

Y pongo otro último ejemplo: Badalona. Una copia simple del informe son 44,30 
y uno completo, 133,80.

Es decir, una persona que haya sido atropellada –sin un seguro que la cubra, ló-
gicamente–, después de haber estado una temporada en el hospital y que necesite el 
atestado para realizar cualquier gestión sobre lo ocurrido en un accidente que no ha 
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producido debe abonar una tasa de su bolsillo. Creemos que quienes cumplen las nor-
mas no deben tener castigo. Que quien llega por la mañana a su coche y se encuentra 
con que tiene un bollo en el mismo no tenga, pues, que esperar meses y meses para 
que su compañía se decida a arreglarlo por haber obtenido el atestado más barato y 
no tener todos los datos para resolver el asunto. Que quien está caminando por la ca-
lle y es atropellado no tenga que hacer frente a una tasa tan elevada por no tener un 
seguro para caminar. Que quien se encuentra su moto o su coche quemado en Barce-
lona, pues, pueda volver a la normalidad cuanto antes.

Y tenemos claro que no es nuestra competencia el asunto de las tasas municipa-
les, las cuales se contemplan en sus ordenanzas fiscales, pero sí que está en nuestra 
mano, pues, poder tratar el asunto directamente con los ayuntamientos para que 
contemplen la exención para las víctimas accidentales de accidentes.

Muchas gracias.

El president

Gracias, señor Sánchez. No hi ha esmenes a les dues propostes de resolució. Per 
posicionar-se sobre les propostes, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, té la paraula el senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Molt breument. Només dir que ens sembla una proposta de resolució interessant, 
en aquest cas una proposta de resolució que intenta ser molt tècnica, sobre un tema 
molt concret, i la veritat és que m’ha creat dubtes en el sentit de que, clar, una taxa no 
és el mateix que un impost, amb una taxa estàs pagant concretament per un servei, i 
no pensem que la Generalitat estigui com per renunciar, diguem-ne, a cap ingrés que 
pugui suposar fins i tot la taxa.

I en aquest sentit, doncs, nosaltres ens abstindrem.

El president

Gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula el senyor Marc Parés. (Remor de veus.) Sí, senyor Parés? 
(Veus de fons. Carlos Castillo Rosique diu: «Perdó, perdó...») Són les dos conjuntes, 
el punt 11 i el punt 12 de l’ordre del dia, eh?

Carles Castillo Rosique

Doncs, de la següent PR, en el punt 1 votaríem a favor i en el punt 2 votaríem 
directament en contra, perquè també creiem que ja està bé d’intentar des del Parla-
ment dir-los als ajuntaments les polítiques que han de prendre, i que siguin els ajun-
taments, a través de la seva autonomia municipal, els que prenguin les decisions que 
tinguin per convenient. Quina mania es té d’homogeneïtzar i d’uniformar-ho tot.

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

Sí; gràcies. En el nostre cas també entenem que la primera de les propostes de 
resolució generalitza excessivament quan parla de l’obtenció de la còpia de l’atestat, 
a diferència del que fa la segona proposta de resolució, en què sí que es parla espe-
cíficament de víctimes.

Nosaltres entenem que, clar, eliminar la taxa en qualsevol cas, doncs, podria ser 
contraproduent, entenent que és un servei que està prestant l’Administració, i per 
tant ens abstindrem en aquest punt.

En canvi, sí que creiem que en els casos de les víctimes, doncs, té sentit que no 
se’ls hagi de cobrar per aquest servei, i, per tant, votarem a favor del punt 1 de la se-
gona proposta de resolució.
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I el punt 2 no el podem votar a favor, perquè, bé, el nostre grup parlamentari és 
d’una formació municipalista que entenem que els ajuntaments han de tenir autono-
mia per decidir aquestes i moltes altres qüestions.

Gràcies.

El president

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

Maria Sirvent i Escrig

Sí, per posicionar-nos en el mateix sentit que el portaveu de Catalunya en Comú 
Podem.

El president

Gràcies, senyora Sirvent. Per posicionar el Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, té la paraula la senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, nosaltres no donarem recolzament a cap de les dues pro-
posicions, bàsicament per qüestions molt bàsiques.

Primero, el pago de una tasa es por un servicio público y no tiene absolutamente 
nada que ver con la voluntad o no del solicitante.

Dos, a los atestados solo acceden las víctimas, los terceros perjudicados y los 
legales representantes. Por tanto, no entiendo la diferenciación entre perjudicado..., 
entre víctima o no víctima, porque, es decir, solo tienen acceso las víctimas, terceros 
perjudicados y legales representantes de estas dos.

Tres, podríamos llegar a entender: «Bueno, pues es que las tasas son muy altas, 
¿no?, y, hombre, no sé yo si a lo mejor hasta cubren el coste.» Bueno, podría ser una 
propuesta el rebajar esa tasa, pero desde luego no eliminarla.

Y, por tanto, por esos motivos, incluido el punto número 2 de la segunda pro-
puesta de resolución, que ya entra de lleno en la autonomía del mundo local, pues 
no podremos votar a favor.

El president

Gràcies, senyora García. Per posicionar el Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula la senyora Montserrat Fornells. 

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Bé, per part del Grup Republicà, també votarem en 
contra de les dos propostes de resolució.

Bàsicament, el tema de la primera proposta de resolució, del punt 11, d’obtenció 
d’una còpia dels atestats, d’instar a eliminar la taxa..., nosaltres estem en contra de 
que s’hagi d’eliminar. De fet, el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Ge-
neralitat contempla aquesta taxa. De fet, ja s’ha comentat que el preu a abonar per a 
obtindre aquesta còpia dels atestats és d’uns 60,75 euros. Per exemple, l’any 2017 es 
van recaptar amb aquesta taxa més de 890.000 euros a la Generalitat de Catalunya 
en aquest sentit, i per tant el Govern no contempla eliminar aquesta taxa dels ates-
tats i, per tant, votarem en contra aquest punt.

Pel que fa a la següent proposta de resolució, al punt 1 hi votarem en contra. 
Bàsicament, també ara ho comentava la diputada del Partit Popular, l’Esperanza 
García, el tema d’obtenció d’informació sobre accidents de trànsit va dirigit princi-
palment a entitats asseguradores, advocats o mediadors d’assegurances col·legiades 
o persones físiques que acreditin que han estat involucrades en un accident.

I al punt número 2 hi votarem en contra per molts dels motius que ja han comen-
tat els companys que m’han precedit. Perquè potser Ciutadans, com que no governa 
en cap ajuntament del nostre país, no sap lo que és que l’afecti l’autonomia local, 
però la majoria de formacions polítiques que m’han precedit i que estem aquí al Par-
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lament de Catalunya sí que governem en diferents municipis i sabem el que és això, 
que ens vulguin afectar i perjudicar l’autonomia local. Jo crec que els ajuntaments 
tenen pròpia autonomia local per si volen fer excepcions o volen decidir eliminar les 
taxes que tinguin a les seves ordenances fiscals. 

Per tant, deixin d’interferir que des del Parlament haguem de decidir el que han 
de fer o deixar de fer els ajuntaments, perquè els ajuntaments ja tenen la seva pròpia 
autonomia per a decidir el que han de fer de cara als seus municipis.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Fornells. Per posicionar el Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, té la paraula l’il·lustre senyor Eusebi Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, president. Primer, per anunciar el nostre vot contrari a les dues 
propostes de resolució. La primera, pel motiu que ja s’ha adduït; vull dir, una taxa 
no és més que un preu públic per la prestació d’un servei, és a dir que fins i tot està 
degudament regulada al text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
i, a més a més, amb la menció explícita de que en queden exclosos aquells..., en els 
supòsits que ha de conèixer l’autoritat judicial. Per tant, en aquells casos que són re-
alment greus, llavors ja no hi ha el pagament de la dita taxa.

Efectivament, això suposa uns ingressos, però la funció no és recaptatòria, sinó 
estrictament rescabalatòria del servei prestat i una correcta gestió dels fons públics. 
A més a més, pensem que en aquesta taxa, al seu import, hi ha el que hi ha fixat, que 
és el que s’ha dit, i aquest import, fins i tot per entitats de defensa dels interessos de 
conductors i automobilistes, no consta que mai hagi estat recorregut, que és el que 
tocaria. Per tant, la quantitat tampoc no és qüestionable.

I, en tot cas, amb relació a la segona proposta de resolució, que incideix en aquest 
àmbit municipal, posant diferents exemples, el que acredita és que és perfectament 
normal que l’Administració, precisament, cobri la taxa per la prestació del servei; és 
a dir, que no només ho fa la Generalitat, sinó que ho fan tota la sèrie d’ajuntaments 
que esmenten a la mateixa proposta de resolució.

I per tant, pels mateixos motius que s’han adduït, de cap manera el Parlament 
podem interferir en l’autonomia municipal per regular aquests impostos, que, en tot 
cas, correspondrà a cada municipi la regulació de les seves ordenances.

Per tot això, votarem negativament les dues propostes.
Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Campdepadrós. 
Bé, el Grup Parlamentari de Ciutadans em sembla que ha d’anunciar una nova 

substitució. Senyor Castel.

Jean Castel Sucarrat

Sí, el senyor Javier Rivas substitueix Mercè Escofet.

El president

Bé, doncs, passem a votació.
Entenc que el punt número 12 sí que té votació separada. Votarem, per tant, punt 

per punt.
Primer el punt número 11, la Proposta de resolució sobre l’eliminació de la taxa 

per a l’obtenció d’una còpia dels atestats d’accidents de trànsit, proposta de resolució 
amb un sol punt.

Vots a favor?
Hi han 6 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
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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 han 4 abstencions, dels grups parlamentaris Socialistes i Units per Avançar, 

Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya.

Per tant, queda rebutjada la proposta de resolució del punt número 11: 6 vots a 
favor, 11 en contra i 4 abstencions, si no estic equivocat.

Passem ara a votar el punt de l’ordre del dia número 12, la Proposta de resolució 
sobre l’exempció del pagament de la taxa per a l’obtenció d’una còpia dels atestats 
policials per a les víctimes d’accidents de trànsit. En aquesta hi ha votació separada 
dels dos punts.

Votem, doncs, el primer dels punts de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Hi han 10 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar, Catalunya en Comú Podem i Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent.

Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup 

Parlamentari Republicà.
I abstencions?
Hi ha 1 abstenció, en aquest cas, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya.
Bé, doncs, s’ha produït un empat. Tenim el quòrum complet i s’hauria de resol-

dre aquest empat. Vostès saben que ha canviat una mica la situació respecte a situa-
cions anteriors. En aquest cas, l’aplicació dels articles que corresponen, que serien 
el 98.2 i el 102 del Reglament, davant d’aquest empat ens obliga a comptar els vots 
disponibles en ple per part dels grups parlamentaris.

Des del recompte que jo tinc fet, hi ha un empat, en aquest cas, a seixanta-cinc 
vots al Ple entre la suma de Junts... Sí, perquè hi ha un diputat que està suspès, que és 
el senyor Romeva. Per tant, serien, en lloc de seixanta-sis, la suma que sortiria si fos-
sin tots amb plenitud de drets de Junts per Catalunya i del Grup Parlamentari Republi-
cà, doncs n’hi ha un menys, serien seixanta-cinc en total. I és el mateix el cas, doncs, 
de la suma dels diputats que tenen en ple els grups parlamentaris, en aquest cas, de 
Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i la CUP, que 
serien també seixanta-cinc diputats. I després hi haurien els quatre diputats que s’han 
abstingut, en aquest cas, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Per tant, des del punt de vista d’aquesta presidència, s’ha produït un empat a sei-
xanta-cinc. Per tant, queda rebutjada, decau aquesta resolució, al produir-se aquest 
empat. Per tant, el resultat és que no s’aprova la proposta de resolució, perquè... (Veus 
de fons.) Bé, estem parlant del punt número 11, que té un punt únic d’ordre del dia... 
(Veus de fons.) Ah, sí, érem al 12.1; per tant, decau... (veus de fons) –exacte, perdó, sí, 
sí–, decau el punt 1 de la proposta de resolució número 12, decau per aquest empat.

No sé... (Montserrat Fornells i Solé demana per parlar.) Sí, la senyora Fornells, 
pel Grup Parlamentari Republicà...

Montserrat Fornells i Solé

Sí, bé, manifestar que, per part nostra, també aquest punt quedaria rebutjat, en 
aplicació del vot ponderat, però en lloc del resultat que vostè ha proclamat, de sei-
xanta-cinc a seixanta-cinc, quedaria rebutjat per seixanta-sis a seixanta-cinc, degut 
a que s’han de tenir en compte els diputats i diputades que estaven plenament vi-
gents en el moment de constitució d’aquest Parlament i després de les eleccions pas-
sades, que van produir la constitució d’aquest Parlament. 

I el tema de la substitució, si, per exemple, hi ha algun diputat/diputada que re-
nuncia a l’acta de diputat i encara no es nomena el substitut, en l’interval aquell, si hi 
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han comissions entremig, s’entén que s’ha d’aplicar, com he dit, el resultat dels dipu-
tats i diputades vigents a la constitució. Per tant, no seria un empat de seixanta-cinc, 
sinó un seixanta-sis a seixanta-cinc, i també decauria per aplicació del vot ponderat. 

El president

Sí, només aclarir que la situació del senyor Romeva no és una altra que la de que 
està inhabilitat per sentència ferma. O sigui, no hi ha una renúncia, en aquest cas, 
sinó que hi ha un fet jurídic concret, que és una inhabilitació, que és la que contem-
pla aquesta presidència. Queden recollides les seves paraules i, per tant, també cons-
taran a l’acta.

(Eusebi Campdepadrós i Pucurull demana per parlar.) Per posicionar Junts per 
Catalunya, té la paraula el senyor Eusebi Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Gràcies, president. Sense que això signifiqui que s’alteri el resultat proclamat per 
la presidència, coincidim amb l’apreciació de la diputada del Grup Republicà de que 
el resultat és de seixanta-sis a seixanta-cinc, atès que l’acord de la Mesa, que de fet 
no va fer més –del 18 de setembre del 18– que reproduir el que era la interpretació 
constant aquí, que és: «en funció dels resultats electorals assolits i dels escons que 
té cada grup al Ple». 

I em remetria a un exemple concret. Hi va haver alguns moments en aquest Par-
lament que el grup dels comuns..., hi va haver un moment que una diputada va ser de 
baixa i encara no havia estat substituïda, i això no va modificar en absolut el còmput 
ni va alterar a l’hora del càlcul dels empats en les comissions. Per tant, seria exacta-
ment la mateixa situació a la que vostè feia referència amb relació al diputat Romeva.

Per tant, sense que signifiqui alterar el resultat proclamat, per part nostra que 
consti en acta que entenem que es produeix el rebuig per..., no hi ha el tal empat, 
sinó que queda desempatat per seixanta-sis a seixanta-cinc.

Moltes gràcies.

El president

Bé, hi han precedents. Fins i tot en aquesta mateixa comissió s’ha produït el cas 
de que ha vingut un diputat, amb tots els seus drets dins d’aquest Parlament, a subs-
tituir un altre diputat del mateix grup parlamentari, del qual, doncs, la renúncia no 
estava..., o l’anunci oficial a la Mesa de la substitució, per part del grup parlamen-
tari, no s’havia produït, i, tot i que va poder participar, perquè aquesta presidència 
l’hi va permetre, dins de lo que és l’àmbit del debat, el que no es va fer en cap cas 
va ser comptabilitzar el seu vot, perquè no estava facultat reglamentàriament per 
fer-ho.

Són interpretacions del Reglament. Nosaltres entenem clarament que el Reglament 
del Parlament de Catalunya forma part d’un tot; no només s’ha de tenir present el Re-
glament, s’ha de tenir present la Constitució espanyola, s’ha de tenir present, doncs, 
l’afectació que té una sentència com la que s’ha produït respecte a un membre d’aquest 
Parlament. I, per tant, em refermo en aquest resultat, i queda rebutjat aquest punt per 
aquest empat a seixanta-cinc.

Jo crec que està... (Montserrat Fornells i Solé demana per parlar.) Aviam, senyo-
ra Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Sí; no, que m’he deixat de dir una cosa que voldria que també en quedés cons-
tància: és que el Parlament encara no ha estat notificat de la inhabilitació del diputat 
Raül Romeva.

El president

Bé, jo crec que... (Veus de fons.) Sí. (Remor de veus.) Sí, sí. Bé, jo crec que, for-
malment, la publicitat de la sentència està molt clara i el fet és el que és. Per tant... 
(Veus de fons.) I, ho repeteixo, independentment del que pugui pensar la Mesa o 
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del que pugui recollir el Parlament, s’ha de veure com un tot dins de l’àmbit legal. 
I aquesta afectació, des del punt de vista d’aquesta presidència, és molt clara.

Sense més, passem, doncs, a votar el segon punt d’aquesta proposta de resolució, 
d’aquest punt número 12 de l’ordre del dia. (Marc Parés Franzi demana per parlar.) 
Sí, perdó, el senyor Marc Parés, que es vol posicionar?

Marc Parés Franzi

Sí; no, havia demanat la paraula, president, simplement per mostrar la nostra posi-
ció, coincident amb la dels grups que ens han precedit. Perquè entenem que el diputat, 
que el senyor Romeva està inhabilitat, no suspès, i que, per tant, el que cal respectar 
és el resultat electoral que es va produir. 

Igual que, com ja s’ha fet esment, al nostre grup parlamentari, quan va haver-hi 
una renúncia durant el procés de substitució –que en aquest cas vaig ser jo el que 
vaig entrar–, doncs, no es van alterar els resultats.

Gràcies.

El president

Bé, doncs, passem a votar el segon punt de la proposta de resolució, que és el 
punt de l’ordre del dia número 12.

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, Grup 

Parlamentari Republicà, Socialistes i Units per Avançar i Catalunya en Comú Po-
dem.

Abstencions?
Hi ha 1 abstenció, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Per tant, queda rebutjat també aquest segon punt de la proposta de resolució per 

6 vots a favor, 13 en contra i 1 abstenció.

Proposta de resolució sobre la gestió dels danys causats per l’incendi 
de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues 

250-00898/12

Tot seguit, passem al debat i votació de la proposta de resolució del punt 13 de 
l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre la gestió dels danys causats per l’incendi 
de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues, presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Per defensar la proposta de resolució, té la paraula el senyor Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. Todos conocemos los incendios que afectaron el Segrià, Garri-
gues, Terres de l’Ebre hace cinco meses, el mes de junio, al principio de este verano. 
Quiero decir con esto que esta PR está redactada, pues, eso, hace cinco meses, y que 
cuando la redacté ya contaba que, conociendo las dinámicas parlamentarias, cuando 
llegara a esta –o yo pensaba que a la Comisión de Agricultura– ya sería obsolescente, 
no tendría mucho sentido. 

Pero, así y todo, la quise hacer. La quise hacer por un motivo. Porque, al final, 
siempre hablamos de hectáreas, ¿no? La gente que es de campo, que es de pueblo, 
como yo..., las hectáreas es una unidad de superficie, pero detrás de esas hectáreas 
se esconde el sufrimiento de todo un ecosistema, de animales, de plantas, de perso-
nas, de bienes, que el incendio este devastó y que corremos peligro de que este tipo 
de incendios vuelva.

Nosotros proponíamos en su momento, pues, una coordinación –porque era un 
cataclismo que excedía un poco de un ámbito local, municipal, supramunicipal–, 
que todas las administraciones se coordinaran para dar respuesta a esta catástrofe.
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Y también proponíamos una ventanilla única de cara a los afectados, a las per-
sonas o empresas, personas físicas, jurídicas, que estuvieran afectadas, que bas-
tante desgracia tienen como para luego andar recorriendo mostradores, ventanillas 
y diferentes administraciones para intentar resarcir o volver a organizar su vida, 
¿no?

El Govern, supongo, claro, quiero creer que ha estado haciendo cosas, lógicamen-
te, estos cinco meses. Y nos hace una «esmena» diciendo que, bueno, que todo esto 
que nosotros pedimos, pues que ya está contemplado y en marcha en un ente que han 
creado, que se llama «la Taula Agrària», que desde aquí ya anuncio que me parece 
muy correcto, pero que nosotros también, como oposición, fiscalizaremos el trabajo 
que hace esta Taula Agrària.

Lo que creo que no caduca de la PR de Ciudadanos es ni la solidaridad con to-
dos los afectados ni el agradecimiento con todos los cuerpos, de todos los colores de 
uniformes, que se volcaron para venir a extinguir un fuego de estos, que el abandono 
del medio rural más el cambio climático es lo que los técnicos llaman hoy en día «los 
incendios de sexta generación», ¿no? Porque generan tanto calor, hay tanto material 
combustible, que, si lo ves de lejos, parece una seta atómica, de la cantidad de ca-
lor que desprende eso y los vientos que genera. Son incendios que son imposibles de 
apagar. Solamente se pueden perimetrar y dejar que se consuma el combustible que 
hay internamente.

Soy consciente de que, con los fríos del invierno y las lluvias de la primavera, 
seguramente el verano que viene algún brote verde volverá a haber en aquella tie-
rra negra quemada. Y que de aquí a cincuenta, setenta años, el ecosistema se habrá 
restituido, ¿no? El ecosistema tiene sus tiempos, tiene sus medidas. El tiempo de las 
personas y el tiempo de la política también. Y creo que en nuestro tiempo aquí, como 
diputados, nuestra obligación es ser eficaces, ser solidarios y ser responsables con to-
das estas calamidades que nos acechan.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Rivas. Hi han dues esmenes presentades pels grups parla-
mentaris Republicà i Junts per Catalunya. Per defensar les esmenes en nom del Grup 
Parlamentari Republicà, té la paraula la senyora Núria Picas.

Núria Picas Albets

Bona tarda, president. Diputats, diputades, aprofitem aquesta proposta per analit-
zar i repassar la situació de la reconstrucció després de l’incendi i millorar la resposta 
per a una futura prevenció davant de desgràcies d’aquesta magnitud. Doncs tocarà fer 
un repàs de les accions portades a terme durant aquests últims mesos i m’agradaria 
anar al gra.

Sobre el punt número 2, l’inventari que demanen al punt ja s’ha fet, i de fet ja 
s’estan aplicant mesures. Ja fa temps que es treballa en la retirada de tota la fusta 
cremada o bé, doncs, amb els ajuts a les finques agrícoles afectades. Per tant, vota-
rem a favor d’aquest punt.

Sobre el punt número 3, agraïm que hagin acceptat, doncs, aquesta esmena. Evi-
dentment, hi estem a favor. Aquesta esmena parla d’una taula tècnica, vostès parla-
ven d’una oficina temporal per coordinar totes les actuacions, i de fet, com ja li he 
comentat, ja hi ha l’existència d’aquesta taula tècnica de treball conjunt entre Admi-
nistració i el sector, que és molt més eficient, molt més activa, i que coordina i di-
fon les línies d’ajut i la recuperació del potencial productiu, que no pas el que seria 
una oficina temporal. De fet, la taula ja ha celebrat diverses reunions i la propera 
és d’aquí a uns dies, concretament el 6 de novembre, que hi haurà una altra reunió 
d’aquesta taula.

Podria estar concretant, doncs, moltes accions que s’han portat a terme des del 
Departament d’Agricultura. Jo els convido a que donin un cop d’ull als informes, 
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doncs, que hi ha detallats a la web d’aquest departament. En podria citar alguns, com 
és ara la neteja de la zona forestal cremada, amb un cost de 2,2 milions d’euros, o bé 
sis projectes de reg amb nova xarxa. També puc parlar o podem parlar de seixanta-un 
quilòmetres de treballs de vials, i segons la provisió només en queden vint per exe-
cutar, etcètera. Tot això, sobretot, amb un únic i clar objectiu, que és mantenir viu el 
territori, que no hi hagi un abandonament del territori, que això és el que certament 
ens preocupa. I un altre punt a destacar, que seria que aquest mes d’octubre s’ha pu-
blicat l’ordre d’ajuts del Departament d’Agricultura, i esperem que aquests ajuts es 
resolguin al més aviat possible amb les assignacions abans de finalitzar l’any.

Per tant, sí, el Govern fa coses i està fent coses. 
El que no tenia cap sentit era establir i dotar de recursos extra una finestreta 

d’actuació, quan la relació amb els afectats i l’assessorament i ajuts ja fa temps que 
s’estan portant a terme per diferents vies, i destaquem l’eficiència de les oficines co-
marcals del Departament d’Agricultura. Per tant, agraïm també que hagin acceptat 
també aquesta esmena de supressió.

I, per últim, m’agradaria acabar parlant del primer punt, del punt número 1. 
L’incendi de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues va provocar moments molt 
dramàtics al territori, i gràcies a l’esforç de tota la gent que s’hi va implicar, doncs, 
aquest incendi no va anar a més i no va tenir conseqüències pitjors.

A la proposta vostès comencen amb un reconeixement i agraïment a qui va parti-
cipar en l’extinció, i aquí, en aquest punt, nosaltres ens abstindrem. Ens abstindrem, 
tot i que pensem que és just i és necessari donar les gràcies, però vostès penso que 
tenen com un especial..., no voldria dir «obsessió», però unes ganes, doncs, de citar 
les unitats militars, no? Doncs jo penso que, a banda d’aquestes unitats militars, tam-
bé hi han molts altres agents implicats, i caldria ser específics també amb els agents 
rurals, amb els ADFs, amb els Mossos, amb el SEM, amb Protecció Civil i, evident-
ment, amb tot el veïnat i voluntariat, que ho fan sense ser-ne professionals.

Però si algú es mereix un reconeixement especial aquí és la pagesia, són els pa-
gesos i els ramaders, que s’hi han implicat amb la seva maquinària, amb la seva ma-
quinària pròpia, fins i tot creant tallafocs per contenir les flames; els pagesos, que 
amb els seus propis tractors i amb les seves pròpies mans han estat batallant sobre el 
terreny i que coneixen i 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 pagesia en concret.

Per tant, ens abstindrem en aquest primer punt.
Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Picas. Per defensar les esmenes en nom de Junts per Catalunya, 
té la paraula el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Sí; moltes gràcies, president. Bé, al primer punt de la seva proposta de resolució 
ens demanen que..., «reconeixem i agraïm als voluntaris, als servidors públics de les 
administracions –de la Generalitat, de les administracions locals, la Unitat Militar 
de Emergencias de las Fuerzas Armadas– que han intervingut en aquest incendi».

Bé, nosaltres ens abstindrem, i no perquè no sigui habitual que els cossos d’ex-
tinció d’incendis de zones limítrofes s’ajudin. Jo recordo, per exemple, l’incendi del 
2012 a l’Empordà, que els Pompiers de la France van participar en tota l’extinció de 
l’incendi de l’Albera. O els Bombers de la Generalitat, que sovint actuen a França, 
quan deixen passar els camions a les forces de la policia de la frontera, van a la part 
francesa a extingir l’incendi. Ens sembla que no acaba d’arribar a totes les persones, 
a tots els agents que van participar en l’extinció d’aquest incendi. Per tant, nosaltres 
ens abstindrem.
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Ens sembla del tot urgent i del tot necessari que es realitzi un inventari dels danys 
ocasionats. De fet, s’ha fet aquest inventari, i no només s’ha fet aquest inventari, sinó 
que ja s’estan duent a terme mesures que, d’acord amb l’inventari dels mals, ser-
veixen per solucionar-los, com ara la retirada ja de fusta cremada o diverses ordres 
d’ajuts per als conreus, que arriben fins a 1.200 euros/hectàrea, en el cas dels amet-
llers en regadiu, o préstecs de l’Institut Català de Finances per finançar el circulant, 
amb uns límits també prou raonables.

Llavors, vostès ens demanaven que constituíssim una oficina temporal. Ens ha 
semblat que, pel fet d’haver-hi la taula tècnica creada entre l’Administració i els 
afectats i els representants de la Taula Agrària, era l’instrument sobre el qual s’ha-
via de vehicular i sobre el qual havia de pivotar tota aquesta participació entre les 
diferents administracions i els agents privats del territori.

Per tant, donat que ens sembla que ens accepta les nostres esmenes, votarem a 
favor del punt 2 i del punt 3 i ens abstindrem en el punt 1.

Moltes gràcies.

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

Gràcies, president. Bé, jo anava a felicitar, diguem-ne, els promotors de la pro-
posta de resolució, el senyor Javier Rivas, per la idea de presentar aquesta proposta 
de resolució; anava a felicitar els grups d’Esquerra i Junts per Catalunya per haver 
posat unes esmenes que la milloraven i per l’esforç d’arribar a un acord en un tema 
com aquest, i al final ens trobem, doncs, amb els discursos aquests creuats, que sem-
bla que si no són els meus, els que estan felicitant expressament, no els felicito. Se-
nyores i senyors, això es diu «complex».

Si vostès van veure, van considerar que al punt 1 no hi era tothom, si han pre-
sentat esmenes a la resta de punts, podrien haver presentat esmenes per concretar-ho 
més. Però, si ho llegeixes, està reconeixent i donant les gràcies a tothom que hi ha 
participat, inclosa la Unitat Militar d’Emergències, que també hi va participar. Però 
és que jo no sé quin problema tenim, amb això! Es diu «complex», perdoneu-me, 
companys.

I, hi insisteixo, si haguéssiu volgut que es tinguessin en compte o més en consi-
deració bombers, etcètera, amb més concreció, haguéssiu pogut presentar una esme-
na que no heu presentat. Per tant, seguim jugant a «si no són els meus, reacciono de 
manera diferent».

Nosaltres votarem a favor els quatre punts. Creiem que són interessants, creiem 
que és interessant l’acord al que s’ha arribat, i, a més, felicito especialment el Javier 
Rivas per l’explicació plana, directa i plena de sensibilitat cap al territori.

Gràcies.

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. Jo em sumo a les felicitacions també, perquè a més el diputat Rivas ens 
té..., amb el poc temps que jo porto aquí també, però acostumats a bones interven-
cions, plenes de sensibilitat, sobre tot el que és el món rural, i crec que cal posar-ho 
en valor.

Nosaltres reconeixem i agraïm la feina que tothom va fer. Tampoc acabem d’en-
tendre les objeccions, perquè si un llegeix la literalitat del punt, que al final també és 
el que hem d’intentar fer, especialment en aquests temes, parla dels voluntaris i els 
servidors públics de diferents administracions. Per tant, tampoc veig que s’estigui 
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deixant a ningú, quan inclou, per una banda, tota la gent que hi va participar volun-
tàriament i, per altra banda, servidors públics de diferents administracions, i no veig 
exactament quina s’està deixant.

Per tant, votarem favorablement el punt 1, i també a la resta de punts de la moció, 
també amb l’esmena, que entenem que s’accepta i que millora el text.

Res més, i moltes 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. Nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució. 
Portem dos dies seguits que hem sentit el Javier parlar d’aquests incendis amb una 
sensibilitat i amb un realisme pràctic, gens dogmàtic i poc «prejudiciós», que no és 
el mateix que tenim aquí, a aquesta banda, que només per no apostar i no recolzar el 
punt número 1 pels seus prejudicis hispanofòbics envers l’UME, doncs ens trobem 
amb una proposta de resolució que per qualsevol ment cabal hauria de ser aprovada, 
però no ho serà. 

Per tant, igual que l’altre dia a agricultura es va parlar sobre una PR que focalit-
zava l’atenció en la prevenció d’incendis en aquella zona específica, i aquesta és de 
coordinació administrativa i, a més, de reconeixement de la tasca de tots i absoluta-
ment tots, totes les persones i agents implicats, nosaltres hi donarem recolzament.

El president

Gràcies, senyora García. Per posicionar-se sobre les esmenes presentades, té la 
paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, el senyor Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. Ya he anunciado las «esmenas» que aceptábamos, pero no 
quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos y cada uno su posición. Creo 
que quedamos retratados los que tenemos prejuicios, o los que queremos a la natu-
raleza y los que queremos que el país funcione mejor, en el sentido más amplio de la 
palabra. Un país grande, un país sin fronteras, un país de gente que colabora, y no 
un país de gente con complejos.

Gracias.

El president

Sí, senyor Rivas, doncs entenc que ha acceptat les dues esmenes presentades. Per 
tant, el text definitiu que es vota són els punts número 1 i 2 de la proposta de reso-
lució original; el punt número 3 queda substituït per l’esmena número 1, dels grups 
parlamentaris Republicà i de Junts per Catalunya, i el punt número 4, a l’acceptar 
l’esmena, doncs queda suprimit, per tant desapareix. Només votarem els tres primers 
punts de la proposta de resolució amb les esmenes acceptades. 

He entès, doncs, que s’ha de votar per separat el punt número 1. Per tant, comen-
cem per aquest punt número 1.

Vots a favor del punt número 1?
Hi han 10 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar, Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya.

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

mentari Republicà.
Per tant, queda aprovat el punt número 1 de la proposta de resolució per 10 vots 

a favor, cap en contra i 10 abstencions.
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Votem ara conjuntament els punts número 2 i 3 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Els punts 2 i 3 queden aprovats per unanimitat de tots els grups.
Per tant, queda aprovada la proposta de resolució.
I, sense més punts a tractar dins de l’ordre del dia, s’aixeca la sessió; gràcies.

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