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Sessió 22 de la CI

La sessió de la Comissió d’Interior (CI) s’obre a les deu del matí i tres minuts. Presideix 

Matías Alonso Ruiz, acompanyat de la secretària en funcions Elena Fort i Cisneros. Assis-

teix la Mesa la lletrada Clara Marsan Raventós.

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

fonso Sánchez Fisac i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Eusebi Camp-

depadrós i Pucurull, Imma Gallardo Barceló, Antoni Morral i Berenguer i Ferran Roquer i Pa-

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

Irene Fornós Curto, pel G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique, pel G. P. Socialistes i Units 

per Avançar; Marc Parés Franzi, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Es-

crig, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García 

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

Assisteix a aquesta sessió el conseller d’Interior, Miquel Buch i Moya, acompanyat del 

secretari general, Brauli Duart i Llinares, i la directora de Serveis, Sílvia Quesada i Escobar.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 

(tram. 200-00011/12). Govern de la Generalitat. Compareixença del Govern per a informar 

sobre el contingut del pressupost del Departament d’Interior i dels organismes i les entitats 

que en depenen (art. 131.4 RPC) (text presentat: BOPC, 525, 3).

El president

Molt bon dia. Benvinguts a la sessió vint-i-dosena de la Comissió d’Interior, d’a-
quest dilluns 3 de febrer de 2020. 

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2020 (compareixença del Govern)

200-00011/12

Avui tenim un únic punt de l’ordre del dia, que és la presentació, en aquest cas, 
del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, la 
compareixença del Govern per informar sobre el contingut del pressupost del De-
partament d’Interior i dels organismes i les unitats que en depenen.

Rebem, doncs, l’honorable senyor Miquel Buch, conseller d’Interior, que ve acom-
panyat, en aquest cas, pel secretari general del departament, el senyor Brauli Duart, 
i per la directora de Serveis també del departament, la senyora Sílvia Quesada. Ben-
vinguts a la comissió.

I la dinàmica, doncs, d’aquesta sessió serà similar a la de qualsevol sessió infor-
mativa, per tant, una primera exposició per part del conseller d’Interior, i tot seguit 
torn de paraula per als grups parlamentaris per un temps aproximat de deu minuts 
perquè hi doni resposta posteriorment el departament, en veu del conseller, i un segon 
torn de fins a cinc minuts màxim per als grups parlamentaris.

Per tant, sense més, doncs, té la paraula l’honorable senyor Miquel Buch, conse-
ller d’Interior.

El conseller d’Interior (Miquel Buch i Moya)

Bon dia, president, diputades, diputats, membres del Departament d’Interior, di-
rectors generals, directores generals, directors territorials. Comparec davant de la 
Comissió d’Interior del Parlament, per tal d’exposar les línies generals del pressu-
post de l’any 2020 del Departament d’Interior.

Abans, però, voldria donar-los dues prèvies. Una primera és que anirem passant 
una presentació, anirà passant. No anirà a l’hora del que jo aniré explicant, però sí 
que són les dades marc del departament, d’aquest pressupost. Per tant, si quan aca-
bem el volen tenir no hi haurà cap tipus de problema de fer-los-el arribar, president, 
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d’enviar-los-hi. I segona prèvia que voldria és que els demanaria, els pregaria que 
recordessin deu xifres que els donaré ara: 15, 80, 47, 500, 120, 115, 1.500, 410, 47 i 
31. Deu xifres. Les repeteixo: 15, 80, 47, 500, 120, 115, 1.500, 410, 47 i 31. Aquestes 
deu xifres, conjuntament amb tantes altres, les anirem exposant al llarg d’avui, però 
són deu xifres que, doncs, representen el que és aquest pressupost, i a tall de resum 
jo crec que ens serviran per poder-les treballar.

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

Bé; fetes aquestes prèvies, president, començo explicant que el projecte del pres-
supost del Departament d’Interior per al 2020 que tot just ara els presentaré preveu 
un increment rellevant respecte al darrer pressupost aprovat, corresponent a l’exer-
cici 2017. El pressupost incorpora els crèdits necessaris per consolidar les principals 
línies de treball i objectius que en matèria de seguretat pública i emergències ens 
vam proposar a l’inici d’aquesta legislatura, que descriuen amb iniciatives i propos-
tes els compromisos que vaig detallar a la compareixença que vostès segurament 
deuen recordar el passat 28 de juny de 2018. 

Tot seguit els exposaré les principals xifres del pressupost, i de manera esquemà-
tica els detallaré els principals increments per als capítols i centres gestors, segons 
la classificació de la despesa econòmica. Posteriorment, i de manera més analítica, 
sense poder entrar a detallar totes i cadascuna les iniciatives previstes, especificaré 
els aspectes més rellevants dels diferents programes del pressupost. D’entrada, expli-
car-los que el pressupost s’incrementa un 15 per cent respecte a l’any 2017, concreta-
ment un 14,8 per cent, passant dels 1.246 milions d’euros als 1.431 milions d’euros. 
A aquesta xifra li hem d’afegir el pressupost previst a les entitats públiques que de-
penen del departament, com per exemple el Servei Català de Trànsit, l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya i el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112, que significa un pressupost total, amb aquestes entitats, de 1.549 milions d’eu-
ros, que manté aquestes dues dècimes per sota del 15 per cent de l’increment respecte 
a l’any 2017. 

El Departament d’Interior té una despesa molt intensiva en remuneracions de per-
sonal, donat el seu caràcter estructural. Per aquest motiu, el capítol 1 del pressupost, 
de remuneracions del personal, amb 1.164 milions d’euros, és el capítol més elevat i 
representa el 80 per cent, més concretament, el 81,4 per cent del total, i d’aquest 81,4 
un 80 per cent representa les despeses de personal corresponents al Cos de Mossos 
d’Esquadra i un 14 al Cos de Bombers. 

El pressupost en despesa de personal suposa un increment de 120 milions d’eu-
ros, un 11,5 per cent respecte al pressupost aprovat l’any 2017. Això es deu en part 
als increments retributius generals per al conjunt del personal de la Generalitat, els 
increments d’exercicis anteriors i el 2 per cent corresponent a l’exercici 2020, i a l’ac-
tualització de les partides de seguretat social, triennis i altres complements. 

D’altra banda, el capítol 1 inclou els crèdits necessaris per a la consolidació les 
diferents ofertes d’ocupació pública de Mossos d’Esquadra i de Bombers dels dar-
rers anys i mesos, amb la incorporació dels corresponents efectius, tal com exposaré 
amb detall quan es tractin les respectives unitats directives. En aquestes xifres estan 
ja previstos 16,9 milions d’euros, per tant, pràcticament 17 milions d’euros, en hores 
extraordinàries per al conjunt del departament, que ja inclouen les hores extraordi-
nàries per fer front a l’amenaça terrorista. 

El projecte de pressupost 2020 també inclou l’abonament del quart tram del com-
plement específic derivat de l’Acord del 12 de juliol de l’any 2017 entre el Departament 
d’Interior i les organitzacions sindicals representatives del Cos de Mossos d’Esquadra 
sobre les condicions de prestació del servei, un acord que va quedar pendent de l’apro-
vació del pressupost. En el cas que s’aprovi, està prevista aquesta despesa. 

S’inclou també l’Acord de govern de 28 de maig de 2019 sobre les condicions labo-
rals dels funcionaris del Cos de Bombers de la Generalitat per al període 2019-2022, 
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un acord laboral que deuen recordar que feia tretze anys que no es signava. També 
inclou les promocions de les diferents categories dels cossos operatius aprovades per 
a les respectives ofertes d’ocupació pública, i també inclou, per acabar, el dimensio-
nament dels vint-i-cinc llocs de treball del Servei Català de Trànsit per al programa 
Horitzó 2020, víctimes zero. 

La resta de capítols del pressupost per al 2020, sense el capítol de personal, in-
crementen 64 milions d’euros. Per tant, un 31 per cent del pressupost. Concretament, 
un 31,6 respecte al que es va aprovar l’any 2017. 

Aquesta és una dada important que val la pena remarcar. La part del pressupost 
que no són despeses de personal s’incrementa un 31,6 per cent. Es tracta d’un aug-
ment significatiu, llargament reivindicat, que permetrà fer obres en infraestructures, 
renovar el parc mòbil, dotar de nou vestuari el personal operatiu i adquirir material i 
equipament. Durant aquesta compareixença, d’una forma resumida, els destacaré les 
accions més significatives. 

De fet, i concretament en matèria d’infraestructures, material i equipament, l’aug-
ment és d’un 115 per cent. Per unitats directives, la Direcció General de la Policia 
és la que compta amb un pressupost més elevat, amb 1.063 milions d’euros, un 16 
per cent superior a l’any 2017, seguida de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments, que preveu un pressupost de 230 milions d’euros, la qual 
cosa representa un augment del 19,8 per cent respecte a l’any 2017. També és relle-
vant l’increment de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, del 47 per cent, en 
bona part per donar resposta a les dues mil noves places de mossos i bombers crea-
des en els primers setze mesos d’aquesta legislatura.

Un aspecte a tenir en compte pel que fa a l’import total pressupostat de les uni-
tats directives és que les despeses de personal de la Direcció General de Protecció 
Civil i la Direcció General d’Administració de Seguretat estan ja consignades, com 
ja és habitual, a la Secretaria General. L’import de la Secretaria General és menor 
que el de l’any 2017, perquè s’ha endreçat la lògica del pressupost, assignant a cada 
unitat directiva els imports consignats per a mitjans aeris i per a despeses TIC de 
tecnologia de la informació i de la comunicació. Per tant, no és que s’hagin perdut 
els diners, sinó que s’han redistribuït.

Passaré a exposar les principals actuacions previstes als diferents programes pres-
supostaris. Pel que fa a la Secretaria General, en l’àmbit de les TIC, tecnologies de la 
informació i les comunicacions, es mantindrà l’impuls d’implementació de tecnologia 
i sistemes d’informació que permeti la millora de l’actuació de les diferents unitats 
del departament. En aquest sentit, cal destacar els projectes següents: desplegament 
d’una solució de mobilitat que permetrà als bombers disposar de connectivitat 4G per 
accedir als sistemes d’informació amb millor cobertura i millor velocitat; la incorpo-
ració d’un nou sistema de captura i distribució de vídeo en temps real i diferit a les 
sales de comandament de Mossos i de Bombers; la renovació d’elements de seguretat 
informàtica i electrònica de xarxa del Centre de Processament de Dades i de diverses 
comissaries; la implementació d’un sistema d’informació que rebrà les lectures de 
matrícules d’arreu del territori, que permetrà, entre d’altres, generar avisos automàti-
cament quan es detectin vehicles sostrets i realitzar consultes avançades sobre deter-
minats vehicles d’interès policial. Es farà una prova pilot de recepció de matrícules 
en un màxim de vint municipis sense policia local, i posteriorment s’ampliarà a la 
resta de municipis i altres entitats públiques i privades. 

Pel que fa a la xarxa Rescat de radiocomunicació dels cossos de seguretat i emer-
gències de Catalunya, es continuarà amb la renovació dels equips tecnològics, s’ampli-
arà la xarxa amb cinc nous repetidors per als espais opacs de cobertura i es renovaran 
460 terminals. D’altra banda, també es preveu l’ampliació de la xarxa a les estacions 
de plaça Catalunya, Sants i Sagrada Família. 

Pel que fa a la Direcció General de la Policia, es preveu la incorporació de nous 
efectius al Cos de Mossos d’Esquadra. El passat mes de juliol, com ja saben, ja es 
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van incorporar 466 mossos d’esquadra en pràctiques, que finalitzaran aquestes pràc-
tiques el proper mes de juny. Així mateix, el juny de l’any 2020 s’incorporaran en 
pràctiques la promoció de 750 efectius corresponents a la convocatòria de gener de 
2019, que actualment estan fent el curs de formació bàsica a l’Institut de Seguretat 
Pública. I, d’altra banda, ja s’ha iniciat el procés selectiu de 750 efectius més, corres-
ponents a la convocatòria publicada l’octubre de l’any 2019, que el proper setembre 
iniciaran el curs de formació bàsica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
Totes aquestes convocatòries de Mossos d’Esquadra sumen gairebé dues mil noves 
places, una quantitat d’efectius molt rellevant que l’any 2021 ha de permetre asso-
lir, per primera vegada, la xifra de 18.267 agents acordats a la Junta de Seguretat de 
Catalunya l’any 2006. Un compromís que, com saben, vaig anunciar a l’inici de la 
present legislatura. 

Pel que fa als vehicles, el 2020 s’adquiriran 410 noves unitats de diferents tipolo-
gies: turismes, tot terrenys, furgonetes i motocicletes, destinades a la renovació del 
parc mòbil del Cos de Mossos d’Esquadra. D’acord amb el compromís del departa-
ment amb el medi ambient, a la nova contractació es donarà especial importància a la 
disminució de les emissions contaminants. La despesa total de la licitació, d’aquesta 
licitació, ascendeix a 33 milions d’euros, que es repartiran en cinc anualitats. També 
s’iniciarà el procés d’adquisició d’embarcacions per a la Unitat de Policia Marítima, 
per facilitar l’exercici de les seves competències en matèria de seguretat. 

Pel que fa al vestuari, es preveu la implementació de la nova uniformitat opera-
tiva de tots els agents del Cos de Mossos d’Esquadra, millorant les prestacions tèc-
niques, mecàniques i el confort general dels usuaris. El pressupost també preveu la 
despesa necessària per dotar d’uniformitat operativa els 750 nous agents que estan 
fent el curs de formació bàsica –com els deia– i s’incorporaran en pràctiques aquest 
mes de juny, així com les seves corresponents armilles i armes.

També l’adquisició d’altre material i equipament per al Cos de Mossos d’Esqua-
dra com, per exemple, pot ser la reposició i renovació de cascs específics als efectius 
d’ordre públic amb noves funcionalitats i elements de seguretat per al desenvolupa-
ment de les seves tasques, la renovació i millora de les prestacions als equips de foto-
grafia i vídeo, l’adquisició de 1.500 fundes per a armilles antitrauma, per substituir 
les fundes actuals dels efectius d’ordre públic i alhora incorporar noves funcionali-
tats operatives. 

També es preveu la renovació i la dotació del vestuari de les unitats especialitza-
des de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra: l’aquàtica, la canina, el subsol, 
el GEI, els mitjans aeris, etcètera. Es preveu també l’adquisició de 1.600 unitats d’un 
nou pantaló per als efectius de trànsit. També la renovació i ampliació de roba tèrmi-
ca a tots els efectius del Cos de Mossos d’Esquadra. 

Respecte a les obres de construcció, reforma i ampliació de comissaries, es pre-
veuen les actuacions següents: posada en marxa de la nova comissaria de Sarrià - 
Sant Gervasi, que ja està en fase final d’entrega d’obra i instal·lació de mobiliari; les 
obres de reforma i ampliació de la comissaria de Banyoles; l’inici de les obres de la 
comissaria de Torredembarra; l’execució de les obres d’estalvi energètic a les comis-
saries de Granollers, Lleida i la Seu d’Urgell, consistents en l’adequació d’equips de 
clima, tancaments exteriors, protecció solar i aïllaments; les obres d’estalvi energè-
tic, d’instal·lacions fotovoltaiques i canvis d’enllumenat a quaranta-set comissaries 
de les regions policials de Ponent, Pirineu, Catalunya Central i Girona; les obres de 
rehabilitació i millores funcionals i renovació d’instal·lacions a les comissaries de Ba-
dalona, Arenys de Mar, Borges Blanques, Balaguer, Cervera, Roses, Viladecans, la 
Bisbal, Figueres, les Corts, Sant Feliu de Guíxols, Pineda de Mar, Gavà, Martorell, 
Vilanova i la Geltrú, Sant Vicenç dels Horts, Sitges i Nou Barris de les regions poli-
cials de Girona, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Ponent i Barcelona.

En matèria d’infraestructures també es preveuen les obres de substitució del sis-
tema de videovigilància a trenta-una comissaries de les regions policials de Ponent, 
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Pirineu, Catalunya Central i Girona. També preveiem, al llarg del 2018, el desen-
volupament d’un avantprojecte de llei del sistema de policia, amb l’objectiu de re-
forçar un sistema de seguretat pública més efectiva i sostenible en la cooperació i 
actualitzada en termes de definició de la professió i de relació entre els cossos de 
policia –saben que aquest és un compromís que vam anunciar i que complirem–; la 
creació d’una unitat específica d’igualtat i equitat a la Direcció General de la Poli-
cia, que tindrà com a objectiu garantir la l’aplicació de la transversalitat de gènere 
en totes les actuacions i polítiques en l’àmbit de la Policia de la Generalitat, Mossos 
d’Esquadra, així com l’elaboració del Pla d’igualtat d’oportunitats d’homes i dones. 

També es preveu un nou simulador virtual d’entrenament policial. Es tracta d’un 
sistema informàtic que permet fer simulacions amb imatges fixes i realitzar simula-
cions en escenaris policials canviants amb situacions realistes. 

Pel que fa a la Direcció General d’Administració de Seguretat, vostès saben que 
una de les primeres iniciatives que vam presentar al departament va ser el Protocol 
de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci a Catalunya. L’objectiu res-
pecte a aquest protocol és que aquest any, l’any 2020, continuem amb la signatura de 
convenis i acords d’adhesió d’aquest protocol, amb ajuntaments, entitats privades, en-
titats públiques i qui cregui que el pugui signar, i així poder formar les persones que 
treballen en aquests entorns i aconseguir una major protecció de les víctimes, a més 
de poder denunciar aquelles actuacions que recull el mateix protocol. 

En l’àmbit de la promoció de la coordinació entre els cossos policials i la integra-
ció dels altres actors de la seguretat en sistemes de seguretat de Catalunya, preveiem 
impulsar la plataforma que ha d’englobar la nova versió de l’extranet de les policies 
locals, l’anomenada Extrapol, els registres de personal de les policies locals i vigi-
lants de Catalunya i els formularis per a l’explotació de les dades de les memòries 
d’activitats de les policies locals. També es posaran en marxa nous procediments 
normalitzats de treball de les policies locals a Catalunya com, per exemple, la tinen-
ça d’armes de foc, els procediments de retirada de vehicles de les vies i d’intervenció 
en accidents de trànsit. S’adequaran les normatives en aquells àmbits on cal una ma-
jor coordinació i revisió: projecte decret sobre la imatge corporativa i d’identificació 
pública de les policies locals i de modificació del reglament d’accés, promoció i mo-
bilitat de les policies locals. Per tant, col·laboració permanent amb els ajuntaments. 

Des de la DGAS, també preveiem la realització d’una nova edició de l’Enquesta 
de seguretat pública de Catalunya i l’Enquesta sobre violències sexuals. Respecte la 
lluita contra la violència masclista, des del departament la veiem o la treballem d’una 
forma transversal i bàsicament agafa tres direccions generals: la Direcció General de 
la Policia, la Direcció General de l’Administració de la Seguretat i l’Institut de Segu-
retat Pública. En aquest àmbit, a banda del cos dels efectius adscrits als grups d’aten-
ció a víctimes del Cos de Mossos d’Esquadra, de quasi 12 milions d’euros, també 
cal tenir en compte la subvenció de 325.000 euros del fons del Pacte d’estat contra la 
violència de gènere, que contribuirà al desenvolupament de les següents actuacions: 
desenvolupament del Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns 
d’oci; la contractació de material per a la difusió del protocol i per sensibilitzar el 
personal que intervé en les activitats d’oci; la contractació del personal de suport per 
portar a terme les actuacions derivades de la implementació del Protocol contra les 
violències sexuals en entorns d’oci; la realització de la tercera edició de l’enquesta de 
violència masclista de Catalunya per millorar el coneixement del fenomen de la vio-
lència masclista; l’elaboració de material audiovisual de suport a la Policia de la Ge-
neralitat, Mossos d’Esquadra, per a les actuacions de sensibilització en l’àmbit de la 
violència masclista; l’actualització i integració de funcionalitats específiques entre 
els sistemes tecnològics de seguiment i atenció a les víctimes per millorar la coordi-
nació policial i la seguretat de la víctima en qualsevol territori. 

El sistema integral d’atenció a les víctimes, el SIAV, és una eina del Cos de Mos-
sos d’Esquadra que dona suport al model policial de prevenció, atenció, seguiment 
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i protecció a les víctimes de violència masclista, domèstica i d’odi i discriminació. 
I a nivell estatal, així com a Catalunya els Mossos d’Esquadra tenen el SIAV, a nivell 
estatal existeix el sistema VioGén. La integració de funcionalitats entre els sistemes 
SIAV i VioGén millorarà la coordinació en el traspàs d’informació sobre víctimes de 
violència de gènere que es desplacen a Catalunya i a l’Estat espanyol i a l’inrevés i, en 
conseqüència, amb més garanties de protecció per a totes elles. També preveiem la 
formació en matèria de violència masclista adreçada als cossos de seguretat mitjan-
çant l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

Passem ara a la Direcció General de Protecció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 
En el marc del Pla estratègic d’aquesta direcció general i del projecte Bombers 2025, 
es preveu l’execució del Pla del desplegament de recursos humans, de renovació i ad-
quisició de vehicles, de renovació i manteniment de materials, de renovació i mante-
niment del vestuari i d’inversió en infraestructures.

Respecte al Pla de desplegament de recursos humans, es preveu la incorporació 
de quatre-cents nous efectius de la plantilla de bombers funcionaris de la Genera-
litat. Al maig del 2020, està prevista la incorporació dels cent cinquanta bombers 
funcionaris que estan actualment realitzant les pràctiques en els diferents parcs de 
bombers de Catalunya, i al juny del 2020 s’incorporaran en pràctiques 250 bombers 
funcionaris que actualment estan realitzant el curs bàsic de formació a l’Institut de 
Seguretat Pública. 

També preveiem l’inici de quatre nous processos selectius, cinc-cents bombers 
funcionaris, vint-i-cinc sotsinspectors i dos-cents bombers voluntaris. Amb l’objec-
tiu de corregir el dèficit de la plantilla actual del Cos de Bombers i adequar-la per 
garantir amb eficàcia i seguretat l’atenció dels serveis d’emergències de Catalunya, 
a finals de l’any 2019 es van publicar els processos selectius de dos-cents cinquanta 
bombers funcionaris i vint-i-cinc sotsinspectors, que es complementaran amb una 
nova convocatòria de dos-cents cinquanta places de bombers funcionaris més durant 
l’any 2020. Així mateix, amb la finalitat d’avançar en el model complementari de 
professionals i voluntaris, la DGPEIS, la direcció general, iniciarà durant l’any 2020 
el procés selectiu de dos-cents bombers voluntaris més.

Com saben, i alguna vegada ho he explicat, el procés de gestació d’un policia o 
d’un bomber és llarg. Alguna vegada, m’he atrevit a comparar-ho al procés de ges-
tació d’un nadó, que és un procés d’uns nou mesos. El procés de gestació d’un bom-
ber o d’un mosso d’esquadra supera els setze i, fins i tot, pot arribar als vint-i-quatre 
mesos. Per tant, anant a una frase molt simplista, trigues més a fer un policia o un 
bomber que a fer un fill. Doncs bé, si vostès analitzen quins han estat els processos 
de selecció que hem fet nosaltres i de finalització del procés, veuran que hem acce-
lerat al màxim totes aquestes convocatòries a què ens vam comprometre i que hem 
tirat endavant. 

Els he parlat del desplegament de recursos humans; continuo amb aquest capítol, 
ara entrant en les infraestructures. Es preveu la renovació del 47 per cent, per tant, 
pràcticament la meitat de la flota de vehicles del Cos de Bombers de la Generalitat per 
substituir els vehicles més antics. Concretament, l’adquisició de noranta-dos camions, 
autobombes rurals BRP, per un import total de 39,9 milions d’euros, distribuïts en 
quatre anualitats, 2020-2024. Actualment els vehicles es troben en fase de construcció 
i es preveu el seu lliurament de forma esglaonada a partir del mes de setembre de l’any 
2020 i també la renovació dels 263 vehicles lleugers per un import de 18,5 milions 
d’euros, distribuïts en sis anualitats. Es preveu el lliurament d’aquests vehicles de ma-
nera esglaonada durant el segon trimestre d’aquest any 2020. Per tant, els 92 camions 
i els 263 vehicles lleugers fan un total de 355 vehicles, la qual cosa representa renovar 
pràcticament la meitat del parc mòbil de Bombers del total de 762 vehicles. 

Pel que fa al vestuari i equipament, es preveu la compra de tot el vestuari i equi-
pament corresponent als quatre-cents nous efectius de bombers funcionaris de la Ge-
neralitat. 
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I dins els canvis estructurals que fem dins el departament per no trobar-nos en la 
situació adversa que ens vam trobar nosaltres, es preveu la implantació del nou sis-
tema de contractació de vestuari del Cos de Bombers. El nou sistema dinàmic d’ad-
quisició és més àgil i garanteix el disseny de la uniformitat a mitjà i llarg termini, 
perquè no ens trobem com ens vam trobar, que hi havia treballadors que no tenien 
el material necessari.

Pel que fa a la regulació d’equipament operatiu i millora de protecció de bombers, 
es preveu l’adquisició de 3.310 cascs d’intervenció de bombers. Concretament, se n’ad-
quiriran 2.455 d’intervenció i 855 d’intervenció lleugers. També es preveu la renova-
ció del vestuari i equipament específic per als grups especials de rescat i subaquàtics; 
l’adquisició de 300 espatlleres als equips ERA; l’adquisició d’equips d’elevació de 
càrregues, grups electrògens i maquinària d’assistència diversa per a treballs fores-
tals; l’adquisició de 25 equips d’excarceració de persones atrapades dins de vehicles; 
l’adquisició de 400 màscares, de 25 càmeres termogràfiques i de 500 ampolles d’aire.

Durant el quart trimestre d’aquest any, es preveu la implantació d’un sistema inte-
gral de neteja i descontaminació d’equips de contacte extern, en actuacions operatives 
d’exposició a substàncies tòxiques i nocives per protegir més els bombers. Respecte a 
les obres de reforma i ampliació als parcs de bombers, es preveu les següents actua-
cions per a aquest any 2020: la finalització de les obres de reforma i ampliació del 
parc de bombers de Moià, la finalització de les obres de reforma i ampliació del parc 
de bombers de Girona; la finalització de les obres i de reforma i ampliació del parc de 
bombers de Granollers; l’inici de les obres de reforma i ampliació del parc de bom-
bers de Balaguer i l’inici de les obres de reforma i ampliació del parc de bombers de 
Solsona.

A part, s’impulsaran mesures d’eficiència energètica sostenibles en els parcs de 
bombers amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques, calderes, sistemes de gestió 
energètica, canvis de lluminàries, energia solar tèrmica, instal·lació de punts de re-
càrrega per a vehicles elèctrics, entre d’altres. L’any 2020 es començaran a implan-
tar aquestes mesures a la regió metropolitana nord i de manera progressiva s’aniran 
incorporant a la resta de regions d’emergències de Catalunya. En el cas de la Llei 
d’emergències –a diferència de la Llei del sistema de seguretat pública de Catalunya– 
el passat 23 de desembre el Consell Executiu va aprovar la memòria preliminar de 
l’avantprojecte. Per a aquest any 2020 es realitzà l’exposició pública de l’avantpro-
jecte per tal de consolidar-ne el contingut. La Llei d’emergències pretén recollir en 
un únic text el sistema de gestió de les emergències de Catalunya amb la finalitat de 
millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència i disposar d’una regulació conjunta i actualitzada 
en matèria d’emergències i de seguretat pública. Per tant, de les dues lleis a què ens 
vam comprometre, una ja està en camí i l’altra, doncs, properament ho podran veure.

Pel que fa a la Direcció General de Protecció Civil, s’implementarà el Pla de pro-
tecció civil d’atenció a les persones davant d’emergències greus i col·lectives de Catalu-
nya; es preveu l’adequació dels plans de protecció civil de la Generalitat de Catalunya, 
aquesta nova estratègia de planificació que considera les persones com el principal 
focus d’intervenció i alhora genera una cultura i conductes resilients entre la societat 
envers les crisis greus i col·lectives. Es reforçarà el suport de la Generalitat als muni-
cipis en l’àmbit de protecció civil; enfortir la seva capacitat per fer front a la gestió de 
les emergències mitjançant la simplificació del model de planificació municipal, l’ús 
de les noves tecnologies i la concessió d’ajuts per a infraestructures bàsiques de pro-
tecció civil. 

També es millorarà la capacitat de gestió preventiva per a les situacions de risc i de 
coordinació de les emergències a través de la incorporació al Centre de Coordinació 
Operativa de Catalunya –el Cecat– d’eines de detecció en temps real, de monitorit-
zació de les xarxes socials i amb la renovació de la xarxa d’alarmes i comunicacions 
de protecció civil, les campanyes de sensibilització a la població i l’organització de 
simulacres de plans de protecció civil.
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S’implementarà de forma definitiva al Cecat una eina de detecció en temps real 
dels episodis de component metodològic de risc extrem. Com deuen saber es va dis-
senyar una eina multirisc que li van dir l’«A4CAT», que permet l’anticipació a les 
emergències d’origen natural amb una millor capacitat predictiva dels episodis de 
component meteorològic de risc extrem. Aquesta eina s’ha incorporat a l’operativa 
ordinària del Cecat en mode de prova pilot fins ara i s’ha comprovat el seu bon fun-
cionament en la gestió de riscos de component metodològic de risc extrem. Per tant, 
es mantindrà de manera estable i definitiva com a suport a l’operativa ordinària del 
Cecat i també es farà una prova pilot als municipis d’aquesta eina. Es planteja un 
desenvolupament de l’eina A4CAT per tal d’integrar-la a l’operativa de protecció ci-
vil d’aquells municipis que tinguin capacitat de gestió i en puguin fer un ús directe 
incorporant el coneixement local de les inundacions i els elements més vulnerables. 
Això permetrà que els municipis rebin de forma àgil les alertes anticipades per a si-
tuacions de risc greu en el seu territori.

S’implementarà també una eina de monitorització de les xarxes socials al Cecat. 
Es preveu elaborar una aplicació de monitorització de les xarxes socials per detectar 
i analitzar la informació que es genera en situacions de risc o d’emergències, princi-
palment en sismes. Es preveu avaluar si la informació disponible a les xarxes socials 
és suficient en volum i en detall per facilitar la millora dels processos de presa de de-
cisions en la gestió d’emergències. La contractació d’aquesta eina està dins del marc 
d’un programa de cooperació territorial entre Espanya, França i Andorra. I també es 
renovaran catorze sirenes d’avís de risc químic d’un total de noranta-una sirenes de 
la xarxa d’alarmes adscrites al Pla d’emergència exterior del sector químic de Cata-
lunya, amb un pressupost total de 286.000 euros.

Pel que fa al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya –el 
CAT112–, es preveu la millora i renovació del sistema tecnològic del CAT112 a la 
Zona Franca de Barcelona i al de Reus, tant pel que fa als servidors de les sales ope-
ratives com a les centraletes de telefonia. També es preveu la renovació d’aparells 
tecnològics gravadors de trucades telefòniques. Es desenvoluparan aplicacions tec-
nològiques que permetin un tractament especialitzat i qualificat per millorar l’aten-
ció d’aquells col·lectius en situació de major vulnerabilitat: un sistema de localització 
avançada a la persona alertant basat en el terminal mòbil i en un sistema tecnològic 
d’identificació de veu que permet identificar el trucant en casos específics. 

També s’integraran tecnològicament els serveis d’emergència de l’Ajuntament de 
Barcelona. Ho va anunciar la setmana passada l’alcaldessa Colau i, per tant, doncs, 
aquest 2020 està prevista la integració dels serveis d’emergència a l’Ajuntament de 
Barcelona. Per entendre’ns, la Guàrdia Urbana utilitzarà el 092 i el Servei de Preven-
ció i Extinció d’Incendis i Salvaments de Bombers de Barcelona, el 080, que s’in-
tegraran als sistemes del CAT112 i també es farà una integració telemàtica d’altres 
policies locals de Catalunya.

Pel que fa al Servei Català del Trànsit, com saben, es va anunciar el Pacte na-
cional per la mobilitat segura i sostenible per tal de fer front als nous reptes de la 
mobilitat i sostenibilitat del nostre país. La valoració del pacte preveu un procés de 
concertació social en el qual participaran diversos agents tant de la societat civil com 
de l’Administració relacionats amb la seguretat viària i la mobilitat sostenible, i està 
articulat entorn de la Taula d’entitats del sector de la mobilitat i de seguretat viària i 
de diferents grups de treball. 

S’elaborarà el Pla de seguretat viària 20-22, que activarà mesures concretes per 
reduir l’accidentalitat i reduir els comportaments de risc. Dins dels objectius fixats 
per la Unió Europea, es concretarà la nova Estratègia de seguretat viària 2021-2030.

Tenint present que un dels elements de risc a les carreteres és l’excés de velocitat, 
es preveu la instal·lació de sis radars de tram i la instal·lació de tres cinemòmetres 
fixos. També es preveu l’adquisició de setze cinemòmetres per a la realització de 
controls de velocitat per als Mossos d’Esquadra i policies locals. S’implementaran 
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mesures de lluita contra l’accidentalitat en motos, com són un dels col·lectius vulne-
rables a les nostres vies. Es preveu el programa de formació adreçada a motoristes 
per millorar la conducció o la senyalització de corbes perilloses a les carreteres i 
l’anàlisi de segregació de motocicletes als accessos de grans ciutats. 

Tenim previst realitzar una prova pilot al carril bus-VAO de la C-58 de segrega-
ció. I, per acabar, en el capítol de motocicletes es preveu la nova edició del programa 
de formació adreçat a motoristes –Formació 3.0– amb l’objectiu de millorar la con-
ducció i la seguretat d’aquest col·lectiu. 

També s’elaborarà el nou Pla integral ITS 2020-2022 de sistemes intel·ligents de 
transport. Avui tinc la veu una miqueta... (Pausa.) Els deia que s’elaborarà un nou 
Pla integral ITS 2020-2022 dels sistemes intel·ligents de transport, que inclourà totes 
les actuacions en l’àmbit de la tecnologia que durà a terme el Servei Català de Tràn-
sit amb l’objectiu de fer front a la ràpida evolució i introducció dels nous elements 
ITS, que hauran de conviure amb els elements preexistents. S’impulsarà la platafor-
ma Catalonia Living Lab amb l’objectiu de situar Catalunya com a capdavantera a 
nivell europeu del desenvolupament del vehicle autònom i connectat.

En l’àmbit de l’educació per una mobilitat segura i sostenible es faran accions de 
formació per a diferents col·lectius, com ara, per exemple, directors i professors de for-
mació viària, professorat de centres educatius, monitors d’educació i mobilitat segura, 
entre d’altres. Es realitzarà el suport als ajuntaments per a la redacció de plans locals 
de seguretat viària i treballs tècnics per resoldre les problemàtiques concretes en ma-
tèria de seguretat viària en els seus municipis. Es preveu, també, la realització de ses-
sions formatives adreçades a la gent gran com a col·lectiu vulnerable per sensibilitzar 
envers les conductes de risc en la conducció i en el mode vianant. Es farà un programa 
experimental de tres cursos de reciclatge per a conductors de gent gran.

En el camp dels estudis, al Servei Català de Trànsit preveiem: la redacció d’estu-
dis sobre problemàtiques específiques derivades del trànsit; es preveu realitzar una 
anàlisi de viabilitat de la desviació de vehicles pesants de les carreteres convencio-
nals a autopistes; també es preveu l’anàlisi de la sinistralitat viària per velocitat ex-
cessiva per a instal·lació de cinemòmetres fixos i/o radars de tram i la realització d’un 
estudi de controls d’alcoholèmia i estupefaents aleatoris amb l’objectiu de conèixer el 
percentatge de població que condueix sota la influència d’aquestes substàncies i que 
genera tanta accidentalitat.

En l’àmbit de la despesa energètica... (Pausa.) Saltem del Servei Català del Tràn-
sit a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El pressupost 2020 ha de permetre 
donar resposta a la nova realitat de 1.500 noves places de mossos i 500 noves places 
de bombers. Aquesta situació comporta que l’Institut de Seguretat Pública de Catalu-
nya tingui un augment del 47 per cent del seu pressupost. En el cas de policies, el nou 
curs de formació bàsica de policies suposa un increment del 62 per cent del nombre 
d’aspirants, i en el cas de bombers, el nou curs bàsic per a bombers de la Generalitat 
ens porta un increment del 43 per cent dels alumnes. Aquí hi hem de sumar les poli-
cies locals i els bombers de l’Ajuntament de Barcelona.

En l’àmbit de la despesa energètica i del servei integral de manteniment, el 2020 
serà el primer any de vigència d’un total de dotze anys del contracte de serveis d’efi-
ciència energètica en modalitat de contracte de rendiments energètics amb estalvis 
garantits per un valor de 8,25 milions d’euros. Així mateix, en el pressupost també 
es preveuen ajuts destinats a la recerca en l’àmbit de la seguretat i les emergències, 
la recerca universitària i la selecció i avaluació de cossos de seguretat.

També es preveu el desenvolupament de la formació universitària, com ja fa anys 
que funciona a l’institut. També preveiem la millora en inversions i instal·lacions en 
l’Institut de Seguretat Pública per garantir el servei docent que compleixi amb els 
estàndards de seguretat i qualitat, entre els quals –i per fer front a aquesta nova de-
manda de més policies i més bombers– es preveu l’arrendament de mòduls per a deu 
aules per encabir la creixent demanda dels alumnes, l’adquisició de cinc-cents arma-
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riets per donar resposta a l’increment del número d’alumnes de la formació bàsica, 
l’adquisició de mobiliari per renovar les aules i diverses obres de rehabilitació, l’actu-
ació de les galeries de tir de vint-i-cinc metres, l’adquisició de contenidors metàl·lics 
per disposar d’un escenari de formació en incendis urbans d’interior dins de l’Institut 
de Seguretat Pública, l’adquisició d’equips de protecció individual i maquinària es-
pecialitzada per als cursos de l’Escola de Bombers i de Protecció Civil.

I fins aquí, president, la meva exposició, demanant disculpes per la meva veu en-
gargullada, però recordant-los que els he demanat que recordessin deu xifres. Els he 
parlat de deu xifres al principi de la meva exposició. Aquestes deu xifres els hi he de-
tallat i els hi recordo: l’augment del pressupost del Departament d’Interior és d’un 15 
per cent; la despesa de personal del Departament d’Interior suposa el 80 per cent; es 
renova el 47 per cent del parc mòbil del Cos de Bombers; es preveuen la formació i la 
posada en marxa de les 500 places noves de bombers; les despeses del personal del 
departament augmenten 120 milions d’euros; l’augment en millora d’infraestructures, 
material i equipament és d’un 115 per cent; es preveu la formació i la posada en marxa 
de les 1.500 noves places de Mossos d’Esquadra; s’adquireixen 410 vehicles nous per 
al Cos de Mossos d’Esquadra. El pressupost –com a capítol final– que els deia ara de 
l’Institut de Seguretat Pública augmenta un 47 per cent i l’increment del 31 per cent 
de despesa o d’inversió –sense comptar el capítol 1– en tot el departament. Per tant, 
l’augment és en personal, l’augment és en infraestructures, en eines i en equipaments. 
I el que pretén aquest pressupost –que no és la solució– és fer un pas més d’aquests 
que portem un any i mig fent per capgirar una situació molt adversa que ens vam tro-
bar i que a la comissió de la setmana passada en vam poder parlar. 

Moltes gràcies, president, i gràcies a tots i a totes per l’atenció.

El president

Gràcies, conseller. Doncs és ara el torn dels grups parlamentaris. En nom del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Agrair al conseller i als membres del seu equip que 
ens acompanyen la presentació d’aquests pressupostos quan parlem d’Interior, però 
al conseller li hauré de dir que estem davant d’uns pressupostos que arriben tard, 
de pressa i malament, uns pressupostos que continuen –després d’una dècada– pre-
sentats fora de termini. En aquest sentit, veiem que no hi ha canvis en una de les 
gestions principals, quan parlem de responsabilitat dintre d’un departament i dintre 
del que ha de ser el Govern de la mateixa Generalitat. Improvisats a la seva presen-
tació i mancats de projecció, en alguns casos –i ara entraré en el detall. I permetin 
que afegeixi, en molt de cas d’identitat quan parlem del total del pressupost d’aquest 
Parlament, presentat d’una manera que vol intentar que salvem els trastos a algun 
grup parlamentari ja davant d’un govern que es veu fracassat. 

Cal recordar que portem tres anys sense un pressupost aprovat. Venim del 2017, 
com vostè deia, però, miri, volem compartir... Des de Ciutadans sempre li hem de-
manat que arribaria el dia que hauria de portar els deures. Creiem que estem davant 
d’un pressupost que sí que ha incrementat en totes les seves partides i ha incrementat 
en 206 milions i escaig, però veiem que també, quan s’incrementa un pressupost, a 
vegades és degut, poder, a que portem molts anys sense veure la feina que s’havia de 
portar a terme; un pressupost dintre d’un Departament d’Interior que portem anys 
arrossegant al sota mínim. I li diré, conseller, que no volem més pedaços, quan por-
tem –també com li deia– vostè... Crec que han perdut a vegades el nord quan es dei-
xen tapar amb una estelada que no els permet veure la realitat de Catalunya, de la 
nostra comunitat autònoma. 

D’un temps ençà hem vist i hem reclamat en diferents comissions els sota mínims 
i les necessitats del Cos de Mossos d’Esquadra, de Bombers, del 112, també de Pro-
tecció Civil i altres partides que tenim dintre d’un departament. Fixi-s’hi: fa breus 
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mesos, vostè ens convocava –ja l’hi vaig recordar l’altre dia– als diferents portaveus 
d’Interior i ens parlava també d’aquella futura llei integral de policia de Catalunya 
que ens hauria d’haver arribat al mes de desembre, igual que la futura llei d’emer-
gències. Ens hagués agradat poder veure aquesta futura llei integral de policia de 
Catalunya i aquest global quan parlem de la llei d’emergències, perquè poder quan 
aprovem aquesta llei veurem les mancances, que encara que incrementant les parti-
des, tornem a quedar sota mínims. A vegades cal visualitzar el futur per fer el que 
en diem moltes vegades «polítiques de previsió», polítiques de previsió tals que ens 
permetin superar els problemes que portem arrossegant durant anys dintre d’aquest 
departament. A vegades millorar no és incrementar només, sinó que és adequar i ar-
ranjar envers i amb la visió al futur. 

Vostè ens ha parlat de l’increment d’efectius. El vàrem felicitar l’altre dia, el fe-
licito també, perquè anem en el camí, però també li diré una cosa: quan tinguem 
aquests dos mil efectius al carrer, que –vostè com ha dit i n’és coneixedor– no és 
d’avui per demà, sinó que hi ha un procés d’acadèmia, d’integració, de pràctica, et-
cètera, quan veiem aquesta realitat potser es veurà sorprès perquè veurà que la rea-
litat de Catalunya és una altra, la realitat de la necessitat és una altra: els ciutadans a 
vegades veiem incrementat també quan parlem dels padrons municipals i que també 
comporta una incorporació quan parlem d’emergències, bombers, protecció civil i 
els nostres propis agents de Mossos d’Esquadra. 

Crec que és el moment d’aturar posar pedaços i afrontar realitats. I per afrontar 
realitats a vegades cal valentia, conseller. Miri, últimament, veient com han volgut 
esmenar el que ha de ser el decret de segona activitat... Se’n recorda, quan parlaven 
de la llei? Aquest grup parlamentari va presentar una llei on vàrem presentar una 
esmena a la totalitat presentant tot seguit un nyap. I ara es veu que ja no volem par-
lar de llei. Poder també ho veiem clar. Una llei és d’obligat compliment. Un decret 
com el que s’està aplicant a dia d’avui quan parlem de segona activitat, no s’aplica 
en el seu 100 per cent.

Escolti’m, volem responsabilitat a davant de la seguretat, de la prevenció d’incen-
dis, del salvament... Quan parlem de la formació –vostè n’ha parlat– també sempre li 
hem demanat formació continuada, una formació continuada que després no  veiem, 
no ens arriba ni al Cos de Bombers en molts casos, ni al mateix Cos de Mossos 
d’Esquadra. Quan parlem de seguretat ciutadana, un pressupost que sí que encara 
que porta i ens aporta increments veiem que quedarà sota mínims per donar veu i 
sortida quan parlem de la seguretat compartida. És una crítica que sempre li hem 
fet des d’aquest grup parlamentari, que entenem que quan fem el model de seguretat 
compartida tres municipis ajuden el que està més afectat però deixant-ne dos poder 
buits en aquell moment, sense una resposta efectiva quan parlem del Cos de Mossos 
d’Esquadra, quan parlem també dels incendis, dels parcs de bombers... Girona n’és 
una mostra, conseller, i vostè... En molts casos hem tingut l’oportunitat de parlar-ne. 

Mirin, prou de decrets, com li deia, i volem lleis. Volem lleis que són, com li deia, 
d’obligat compliment. Des de Ciutadans sempre li hem exigit els compromisos que 
algun dia hauria de portar en forma de pressupost. Avui estem davant d’un d’ells. Però 
un pressupost que ens tornarà a deixar, encara que incrementant partides –l’hi vull re-
cordar, perquè li reconeixem que ha incrementat les partides, però no les partides ade-
quades amb visió de futur–, un pressupost que ja li avanço, aquest grup parlamentari 
presentarà una esmena a la totalitat en aquesta secció del pressupost, de la mateixa 
manera que ja li avanço també que si continués caminant en el temps presentaríem tot 
el decàleg d’esmenes, evidentment, per adequar-lo, enriquir-lo i millorar-lo. També li 
aportarem, poder en forma d’esmenes, tota aquesta crítica constructiva –vull que se la 
prengui com a tal–, crítica constructiva que li estem fent en aquest moment. 

Entenem que el Cos de Bombers... Quan parlem de bombers, de bombers volun-
taris, de la necessitat del que són els parcs de bombers, n’hem parlat també en molts 
casos amb el director i quedem sota mínims, encara que li reconeixem que ha incre-
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mentat la partida. A vegades costa molt poc sortir a fer el discurs d’una secció del 
pressupost quan tens l’avantatge que en el teu departament incrementes partides, però 
això no ha de tapar en cap moment la realitat on ens deixen aquestes partides. Li re-
coneixem l’esforç i la lluita que ha pogut tenir, en part, per obtenir més recursos, però 
també li volem posar sobre la taula el que creiem que és irresponsable quan parlem 
d’abocar i aportar solucions. 

Estem parlant de la seguretat de Catalunya en diferents aspectes: el policial, el 
d’urgències... Quan parlem del 112, també veiem un increment en aquest departa-
ment. Volem també conèixer –no el detall, fixi-s’hi bé– com s’aplicarà el detall en 
les millores que necessita el 112. És important a vegades fixar-nos en el detall. 

Últimament ens parlen de creacions de nous departaments, com li hem sen-
tit, no?, quan parlem del marítim. A vegades ens agradaria abans d’ampliar, abans 
d’ampliar..., que és de rebut, escolti’m, i com més ampliacions tinguem i millores, 
benvingudes siguin, però, escolti’m, quan una empresa es planteja ampliar sota la 
responsabilitat que té del seu sosteniment, el que fa és adequar allò que té i quan allò 
que té fun ciona al seu 100 per cent i dona sortides a totes les peticions, a totes les 
demandes, les reivindicacions que no li recordaré ara, aquelles manifestacions del 
Cos de Mossos d’Esquadra, dels mateixos bombers, no només en el Departament, 
sinó a la porta d’aquest Parlament, reivindicacions que són de rebut i que voldríem 
haver vist també en el seu discurs. Si vostè aquí, a dintre de l’increment en les di-
ferentes partides, amb aquests 206 milions i escaig, ens hagués vingut i ens hagués 
dit: «Escolti’m, també queden solucionades totes aquelles reclamacions», jo li faig 
una pregunta molt directa: en aquest pressupost quedaran solucionades totes aque-
lles reclamacions del Cos de Bombers i del Cos de Mossos d’Esquadra? 

Des de Ciutadans creiem que hauria d’haver començat per eliminar, el seu Go-
vern, el que nosaltres sempre hem anomenat els «xiringuitos polítics»: perseguir el 
frau. Quan fem aquests dos exercicis, reduint i aportant sentit comú; quan parlem de 
la responsabilitat del que és governar i marcar un pressupost; quan marquem aquests 
dos punts de llança, el que ens trobem és que obtenim la persecució també del frau, 
més recursos, recursos que s’haguessin vist poder abocats a trobar les solucions que 
necessitava el seu departament.

Tindrem l’oportunitat, en el segon torn, de continuar. President, moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. És el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Té la paraula el senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí; gràcies, president. Bon dia a tothom. Saludar, naturalment, el conseller, tota la 
direcció del departament, els companys i companyes diputats, els assistents, siguin 
sindicalistes o no, i els que ens senten o ens veuen per la tele o per la ràdio. 

Gràcies, senyor conseller, en primer lloc, per les seves detallades explicacions 
d’aquesta proposta de pressupost autonòmic d’Interior per al 2020. Permetin-me, 
respecte als pressupostos, que comenci amb algunes consideracions generals, de ti-
pus general, perquè penso que són necessàries per entendre el marc polític en què 
ens estem movent i imprescindibles perquè la ciutadania pugui valorar les posicions 
de cada un dels grups parlamentaris.

Mirin, per començar, un govern no aprova uns pressupostos i immediatament 
després convoca eleccions i se’n va. Això no passa enlloc del món. Han aconseguit 
vostès que el Govern de la Generalitat funcioni al revés que qualsevol altre govern. 
En els governs normals, senyors i senyores, quan no s’aconsegueixen aprovar pres-
supostos es considera que no es té la confiança de la cambra corresponent i es con-
voquen eleccions. I, quan s’aconsegueixen aprovar, el Govern es queda per gestionar 
el seu pressupost. És que és de calaix. I a més, si m’ho permeten, és més honest. 
Sí, perquè seria més honest anar directament a eleccions i deixar que sigui el futur 
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govern qui decideixi les seves prioritats. O no contemplen que hi pugui haver un go-
vern diferent, ni que sigui com a exercici de possibilitat democràtica? Doncs el que 
estan fent és hipotecar-lo abans de que neixi, aquest govern.

Aquests són els pressupostos per fer què, conseller? Si una vegada aprovats aquest 
Govern es dissoldrà. No els gestionarà vostè, aquests pressupostos. És que és incre-
ïble. I clar, ens parlen vostès de responsabilitat ara, avui, suposo que perquè l’han 
trobat ara, la responsabilitat perduda. Perquè, senyors meus, han estat incapaços fins 
ara, al final ja d’una legislatura agònica, de tirar endavant uns pressupostos durant tot 
el seu mandat. Al 2018 no van tenir ni la voluntat de presentar una proposta de pres-
supostos. Però és que al 2019 encara van fer una cosa més estranya, que és: ens  deien 
que tenien voluntat de diàleg, que ens miréssim uns pressupostos per a poder-los 
negociar i és que el Govern no els va ni aprovar per a presentar-los al Parlament de 
Catalunya, aquests pressupostos. Volien que ens miréssim uns pressupostos que el 
Govern no havia aprovat per presentar-los al Parlament de Catalunya. 

I hem arribat a aquest Govern esgotat i mancat de confiança entre els seus pro-
pis membres, en paraules del mateix molt honorable president Torra, pel trist paper 
polític que vostès estan jugant amb un procés que no tira de cap manera, conseller. 
No deixen vostès de moure la roda, però la roda no es mou de la mateixa rajola, 
només gira sobre si mateixa, només gestos, actes folklòrics i flàmules buides de cap 
contingut pràctic com l’«ho tornarem a fer», que no només no inquieta ja ningú, és 
que només els fa mal a vostès mateixos. Bé, potser no és cert, això. També fa mal 
a la situació general del país, a Catalunya, a la ciutadania de Catalunya principal-
ment, que ha vist com molts dels seus problemes quedaven..., no diré que en un ca-
laix perquè no seria cert, però sí en un segon terme. 

És allò que els dèiem tota l’oposició quan, com avui, en alguna Comissió d’Inte-
rior ens demanaven responsabilitat i comprensió per a futurs pressupostos. És molt 
fàcil: «Baixin vostès de la bogeria que significa la unilateralitat.» I no els demano 
–només faltaria– que abandonin la idea perfectament legítima de la independència. 
Però sí aquesta idea suïcida i boja de que, a la seva i a les males es pot aconseguir 
alguna cosa. Baixin, sobretot, perquè com reconeixen vostès mateixos, amb la inèr-
cia que hi havia fins ara, la seva inèrcia, hem arribat a una situació límit també amb 
la seguretat. Tenim tots els serveis fent aigües o a punt de fer-ne. L’altre dia li deia al 
director general de Policia que li veia bona voluntat però que em semblava un ma-
riner intentant frenar l’entrada d’aigua al vaixell amb la mà: molt voluntariós, però 
poc eficaç.

Però no vull entrar, conseller, en el seu esforç, que a més és evident –també amb 
el pressupost que avui ens presenten i això ho he de dir també perquè és de justícia. 
Vostès han fet un esforç evident. Vostè i el seu equip. Només dic que hem arribat fins 
a aquesta situació perquè governs dels que vostès són hereus ho han anat permetent. 
I clar, sí, és veritat que segurament tingui aquest departament una de les crescudes 
més grans del pressupost de la Generalitat, però és que l’última dècada, senyors i 
senyores, ha estat una dècada perduda per a l’Administració Pública de Seguretat de 
Catalunya, de perdre llençol rere llençol els empleats públics amb la seva situació 
laboral, que acaba repercutint en la prestació del servei públic a la ciutadania. Les 
infraestructures, els recursos materials, el servei seguretat que es presta a la ciuta-
dania, en definitiva, ha anat perdent qualitat, efectius, eficiència. I sí, és veritat que 
comencen vostès amb aquest pressupost a posar fil a l’agulla. És veritat i els reconec, 
com els he dit abans, un esforç evident per part del conseller i el seu equip, però, 
senyors, que portem tres anys sense pressupost i sis ja en total desaprofitant el crei-
xement econòmic que podríem haver aplicat també a la seguretat. 

I tenint en compte –ja ho hem dit abans–, tenint en compte les necessitats totals 
actuals, dels diferents serveis de seguretat, de les plantilles i les negociacions que 
vostès tenen entre mans o les que han realitzat amb acords signats ja amb els sin-
dicats, aquests pressupostos, conseller, no permeten assegurar que compliran en la 
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seva globalitat allò compromès i ja pactat. Si no digui’m el contrari i expliqui-ho. 
Per tant, m’atreviria a dir que les grans xifres..., potser el pressupost del Departa-
ment d’Interior no està malament, però no el trobo ben distribuït quant a les priori-
tats realment existents i les que vostès mateixos diuen que tenen. 

Hi ha dos grans reptes al sistema de policia, també ho sap vostè. Són: u, cuidar 
les funcions de policia judicial que, reconegudes a la llei, depenen dels encàrrecs que 
facin els jutges i, per tant, de la relació del Cos de Mossos d’Esquadra amb el siste-
ma judicial, que està avui bastant malmesa; dos, cuidar el model del Cos de Mossos 
d’Esquadra com a policia integral de Catalunya. I el sistema d’emergències en gene-
ral, també ho ha dit vostè, necessita clarificar moltes coses, com el paper de coordi-
nació en determinats sinistres o desastres i el paper del 112, per exemple, que no pot 
ser un simple call center. 

Ja els hi hem dit moltes vegades en aquest Parlament, també al plenari amb moci-
ons i amb propostes de resolució: no poden tractar els treballadors i treballadores dels 
números d’emergència, de cap dels números d’emergència, com si venguessin un ma-
talàs al Teletienda i, per tant, encara que parlem de pressupostos tampoc em puc estar 
de dir que s’havia d’haver fet una reforma legislativa important i en profunditat del 
sistema de seguretat i del de policia que vostès, conseller, han començat massa tard. 

Diuen que estava de camí, ha dit, que estaven de camí i que compliran. Diuen 
que la deixaran preparada, en tot cas, per als que vinguin darrere. Però la veritat 
és que aquestes reformes ja estaven preparades per governs anteriors en un calaix, 
conseller. Li dic de qui era la primera proposta que vaig veure jo estant de regidor 
de Tarragona? De la Montse Tura, efectivament. De la Montse Tura. Des de llavors, 
conseller, ningú s’ha atrevit a abordar el tema realment, aquesta és la veritat. Però, 
bé, tornem al pressupost, que és el que ens ocupa, i tinc algunes preguntes a fer-li. 
Alguns dubtes i preguntes. 

Per què la Direcció General de Policia es gasta més de 45 milions d’euros en llo-
guers? No es podria fer alguna mena de pla de substitució dels lloguers per a edificis 
propis de la Generalitat?

El CTTI. «Uau», tinc apuntat. Uau. Perquè serveis recurrents..., són serveis in-
formàtics. Més de 32 milions d’euros, es gasta la Direcció General de Policia. Però 
és que el 112 també preveu gastar-se’n més de 620.000, és a dir, quasi 33 milions 
d’euros. Pot explicar, si us plau, en què consisteixen aquests serveis recurrents per-
què ens en puguem fer una idea? És una quantitat més que considerable amb la que 
es poden fer moltes coses, en seguretat, quasi 33 milions d’euros. 

Tercera pregunta. Atenent quins criteris es decideix quins parcs de bombers o 
quines comissaries s’han de construir o s’han d’arranjar? No entro, ni molt menys, 
a discutir els parcs de bombers o les comissaries que hi ha posades, que entren, que 
surten. Ja em semblen bé. Però és que n’hi ha, de comissaries i de parcs de bombers, 
que fins i tot tenen comentaris de la Inspecció de Treball per insalubritat, i no els he 
vist en el llistat. Per tant, voldria saber quins criteris s’utilitzen.

I per acabar, conseller, també vostè ho ha anomenat així com de passada, ha dit 
que els diners s’han redistribuït: el Servei Català de Trànsit, conseller, que s’han 
pensat que és un banc, el Servei Català de Trànsit? (Veus de fons.) El novembre de 
2019... No, no, li dic jo. El novembre del 2019, 0 euros de crèdits inicials, 563.000 
euros d’obligacions reconegudes. La sensació és que porten buidant-lo des del 2017, 
el Servei Català de Trànsit. I crec que les funcions, no només les que té reconegudes 
per llei, sinó les que vostès mateixos li posen tant a la memòria com les que ha dit 
vostè, són prou importants. I la situació del trànsit està prou fotuda diguem-ne. I si no 
tinc mal entès, la suma de multes i sancions de trànsit hauria de revertir a la mateixa 
seguretat del trànsit, ja sigui millorant infraestructures, o amb campanyes o el que 
sigui, però ha d’anar a la seguretat viària o del trànsit. On estan anant a parar, conse-
ller, els diners del Servei Català de Trànsit? Ho pot explicar, si us plau? 

Res més, gràcies.
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El president

Gràcies, diputat. És ara el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem. Té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president, i agrair la presència avui aquí, doncs, de l’equip, del conseller 
Buch i del seu equip per presentar-nos aquesta proposta de pressupostos. 

Començaré fent un parell de reflexions una mica més genèriques també, perquè 
les intervencions que m’han precedit han dedicat també bona part del temps a parlar, 
no només del Departament d’Interior, sinó de la situació i del pressupost en general. 
La primera, i intentant baixar també al que ens ocupa, el Departament d’Interior, té 
a veure amb la necessitat d’aquests pressupostos. Portem en aquesta comissió mesos 
i mesos parlant i consensuant –i especialment els grups de l’oposició–, posant sobre 
la taula la urgència, els dèficits –crec que compartits per tots– que té, doncs, tant el 
Cos de Mossos d’Esquadra, tant els Bombers, pel que fa a personal, infraestructures, 
a materials, d’una dècada perduda, efectivament, d’anys i anys sense convocatòria de 
places i sense inversió. 

Per tant, crec que tots hem dit moltes vegades que això era urgent, que necessi-
tàvem... De fet, des del Govern se’ns deia sovint que no hi havia pressupostos, i era 
una excusa que es posava per no poder avançar. Però des de l’oposició dèiem que, 
efectivament, això era una urgència. Per tant, ara que arriba el moment de poder do-
tar de recursos econòmics per fer front a aquesta urgència, ara resulta que no és una 
necessitat?, que podem esperar que un nou govern al setembre o ves a saber quan 
comenci a fer front a aquestes urgències que fa tants anys que estem posant sobre 
la taula? 

Nosaltres creiem que és evident que és una necessitat, que és una urgència i que 
calen uns pressupostos per poder revertir totes aquestes qüestions. Entre altres, doncs, 
poder fer efectives totes les places que ja s’han convocat, però també poder posar en 
marxa el projecte Bombers 2025, poder fer front a totes les inversions que fan falta, 
poder renovar amb materials, equipaments, etcètera. Tot això no pot, no pot esperar. 
És veritat que aquest pressupost el gestionarà un nou govern, però també és veritat 
que moltes de les qüestions que hi han en aquest pressupost del Departament d’Inte-
rior s’han reivindicat per molts dels grups d’aquesta cambra. Per tant, entenc, doncs, 
que és bo que entri qui entri a governar després de les eleccions es trobi no amb la 
situació que s’ha trobat l’equip actual sinó amb un pressupost que permeti començar 
a operar. 

La segona reflexió té a veure amb la quantitat del pressupost, amb el que ens per-
met fer aquest pressupost en termes generals i també en el Departament d’Interior. 
És un pressupost que creix, que creix a uns nivells superiors als anteriors a la crisi, 
per tant, anteriors al 2010. I això no hauria estat possible sense una reforma fiscal 
que permet aquest creixement i que, l’any passat, el Govern no va voler acceptar. Per 
tant, estem on estem, podem presentar uns pressupostos expansius entre altres qües-
tions, perquè hi ha una reforma fiscal que hem defensat des del nostre grup parla-
mentari que ens permet aquest creixement, cosa que l’any passat, doncs, no passava. 
Per tant, si l’any passat haguéssim tingut..., el Govern s’hagués mogut en la reforma 
fiscal i en moltes altres coses, com per exemple els 70 milions per a escoles bressol 
o la rebaixa de taxes universitàries, aquests pressupostos s’haurien pogut tramitar 
l’any passat. 

Bé, en tot cas, ara estem aquí però no és veritat –i faig referència també a algu-
nes intervencions de les que m’han precedit– no és veritat que podríem tenir uns 
pressupostos expansius sense reforma fiscal abaixant impostos o només tancant no 
sé quins «xiringuitos». És a dir, això és demagògia. Tancant «xiringuitos» no podem 
fer front a aquest augment de pressupostos. Que segurament és insuficient? Que vol-
dríem més? Doncs sí, perquè efectivament, estem davant d’uns pressupostos acor-
dats, i en qualsevol acord doncs totes les parts han de cedir.
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Pel que fa a les qüestions concretes que se’ns han presentat del Departament d’In-
terior, el nostre grup està satisfet amb algunes de les qüestions que s’han aconseguit, 
i òbviament, n’hi han d’altres que voldríem millorar. En què estem manifestament 
satisfets? Doncs bé, estem satisfets que es pugui començar a implementar el projecte 
Bombers 2025 i, per tant, que hi hagi la dotació econòmica perquè aquest projecte tiri 
endavant, pel que fa especialment a tot el que té a veure amb infraestructures, amb 
equipaments, amb material, i també amb la dotació de personal per a Bombers.

Aprofito aquí també per fer una reflexió de les prioritats –abans també es comen-
tava com es prioritzen els recursos–: el Departament d’Interior creix, no?, se’ns deia 
que creix en un 15 per cent. És un creixement que és superior a la mitjana del pressu-
post. Per tant, creix més que la mitjana. És el departament que més creix? No, no és 
el departament que més creix. Per tant, aquí nosaltres també volem reivindicar el fet 
de fer front a les necessitats que tenia el Departament d’Interior, però també prioritzar 
els creixements del pressupost en aquells camps que nosaltres entenem que són més 
importants, que són els camps, per exemple, del Departament d’Educació o el De-
partament de Salut, que creixen encara més. Per tant, a nivell de priorització no és el 
departament que més creix, és un departament que creix per fer front a les necessitats 
que té. Dintre de les despeses en què es produeix aquest creixement, dins del depar-
tament –se’ns comentava ara també–, el 30 per cent té a veure amb infraestructures, 
amb equipament, amb material, per tant, entenem que permet fer front a aquestes des-
peses estructurals, que són necessàries. 

Jo volia posar també en relleu algunes dades aquí. És a dir, si agafem el pressupost 
per programes podem veure, per exemple entre d’altres qüestions, quin és el creixe-
ment que té a veure amb elements com tot el que és Protecció Civil, que creix de l’or-
dre del 35 per cent, o el creixement que es produeix en prevenció i extinció d’incendis, 
que és del 26 per cent. Per tant, aquells camps, aquells programes dins del departa-
ment on hi ha un creixement més significatiu són els que tenen a veure en qüestions 
com prevenció d’incendis, com protecció civil, que crec que són qüestions que ens 
han de preocupar i que els esdeveniments que hem tingut aquest últim any posen de 
manifest que és altament rellevant, doncs, prioritzar inversió, prioritzar despesa, en 
camps com la prevenció d’incendis o tot el que és la protecció civil.

Més qüestions que volia destacar o que volia posar en relleu en l’exposició que 
se’ns ha fet: doncs, també elements com tot el que té a veure amb la lluita contra la 
violència masclista, que entenem que s’incorpora a nivell pressupostari i a nivell de 
programes. Òbviament, sempre podríem fer més però entenem que és bo que, com 
a mínim, en el relat i en la despesa s’especifiqui el camp de la lluita contra la vio-
lència masclista.

També el programa de trànsit 2020 amb víctimes zero. També entenem que és una 
prioritat d’aquest departament poder arribar a reduir a zero les víctimes de trànsit. 
Tot el que té a veure amb formació a l’Institut de Seguretat Pública, perquè si neces-
sitem nous efectius, tant de mossos com de bombers, és importantíssim actualitzar 
les dependències, les capacitats formatives de l’Institut de Seguretat Pública, també 
per donar resposta a les policies locals, l’Ajuntament de Barcelona, com també en el 
camp de bombers, com també s’ha dit. Per tant, això també ho volíem posar en relleu. 
I també que es dotin recursos per a la policia marítima, que nosaltres també entenem 
que és un salt significatiu en el missatge de dir, doncs, que despleguem amb plenitud 
les competències de la policia catalana, totes aquelles competències que ens permeten 
desplegar, que efectivament, puguem avançar en aquest camp. Per tant, això també 
ho posem en valor. 

I, per acabar, algunes qüestions que a nosaltres ens preocupen o que voldríem 
que quedessin o que ens fes alguna reflexió al respecte o ens aclarís. En primer lloc, 
nosaltres vam aconseguir en la negociació, doncs que posava per escrit que els 26,4 
milions d’Unespa que ens arribaven a través de diners es dediquin efectivament a 
inversió i no a altres capítols com està passant fins ara. Per tant, volíem garantir que 
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tot el que és el que arriba del fons Unespa es dedica a inversió en bombers i això, a 
inversió, i nova inversió. Per tant, la garantia que aquests 26,4 milions seran nova 
inversió en el camp dels bombers.

Un altre element que ens preocupa: tot el tema de la resolució –i que crec que 
ens preocupa a tots els grups– del conflicte laboral en els Mossos, no? Nosaltres no 
entrarem aquí en la negociació perquè entenem que és una negociació oberta però 
sí, la pregunta seria: garanteix aquest pressupost que es podrà fer front al conflic-
te laboral amb els Mossos i, per tant, donar resposta, fruit de la negociació, a les 
problemàtiques que hi han ara sobre la taula? És a dir, hi ha dotació pressupostària 
per a això? Per tant, garantim que podrem fer front a algunes, almenys, d’aquestes 
reivindicacions? Perquè fins ara un dels problemes és que no hi havia pressupost.

Tercer element que ens preocupa i que volem posar sobre la taula i que no ha sortit 
a la seva intervenció –l’hi vaig dir també al director general de la policia la setmana 
passada–: tot el que té a veure amb el número d’identificació policial. És a dir garan-
tirem...? El director general de la policia em va dir que sí, per tant no, no ho discutiré; 
però garantim amb aquest pressupost que, efectivament, les forces d’ordre públic ani-
ran degudament identificades amb un número curt per davant i per darrere i al casc?

Quart element que ens preocupa –s’ha dit abans, també–: tot el que té a veure 
amb el 112. Vostès posen recursos aquí per millorar les infraestructures de la sala de 
Reus i la sala de Barcelona. Ens preocupen les condicions laborals dels treballadors 
i treballadores del 112 i, per tant, voldríem també compromisos per donar resposta 
a aquesta problemàtica.

Cinquè element i vaig acabant: tot el que té a veure amb hores extres. Vostè ha dit 
que preveuen una borsa d’hores extres que inclou les de lluita antiterrorista. Nosaltres 
el que creiem és que mentre no assolim (sona el senyal acústic que indica que s’ha ex-
haurit el temps d’intervenció) –vaig acabant, president–, mentre no assolim el volum 
de mossos dels 18.264, o 18.200 i escaig acordats en la Junta de Seguretat, el que cal 
és donar resposta al servei de la ciutadania i, per tant, poder destinar també a hores 
extres aquesta qüestió, mentre no arriben els agents que, com vostè mateix ha dit, es-
tan en formació, en pràctiques, i que no serà fins l’any 2022 que tindrem tots aquests 
efectius en marxa. Per tant, aquesta dotació d’hores extres, que efectivament s’actua-
litzarà al preu de l’hora extra. 

I per últim, i amb això sí que ja tanco, ens continua preocupant, i no acabem de 
veure respostes en l’exposició que ens ha fet, el baix percentatge de dones tant al 
Cos de Mossos com al Cos de Bombers i, per tant, com donem resposta a aquesta 
situació.

Res més, moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. És ara el torn del Subgrup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula la senyora Maria Sir-
vent per un temps de cinc minuts.

Maria Sirvent Escrig

Moltes gràcies, president. Bé, tenim poc temps, així que intentaré fer una expo-
sició molt breu. En primer lloc, dir que, conseller, ve vostè aquí com si no hagués 
passat re, com si aquests pressupostos s’haguessin presentat en un context de nor-
malitat, però no fa ni una setmana que el president del seu Govern va sortir públi-
cament a dir que el Govern de la restitució, el Govern efectiu, ha fracassat, i que 
aquest Govern està trencat. I això no ho diu la CUP, sinó que ho diu el mateix pre-
sident del Govern.

També, l’altre dia, el president del Parlament a la presentació dels pressupostos 
deia que aquesta era una de les lleis més importants o més especials que s’aproven 
en una legislatura, o que s’haurien d’aprovar cada any en una legislatura. I és cert, 
aquesta és una de les lleis més importants, i si miréssim aquest pressupost per la seva 
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classificació per programes, el que veuríem són els objectius polítics, l’obra de go-
vern d’un govern concret. Doncs, aquests pressupostos són en números l’obra d’un 
govern fracassat, un govern fracassat, perquè ho diu el seu propi president. 

Per altra banda, veiem que l’únic que aguanta aquesta legislatura, aquest Govern 
hereu de l’U d’Octubre, són uns pressupostos encotillats en les regles del dèficit, del 
deute i la regla de la despesa i, per tant, un pressupost amb una capacitat de despe-
sa molt limitada. El que estem veient és una tendència que es repeteix durant di-
versos anys. Hem vist que els ingressos i la capacitat de despesa a dia d’avui són 
menors que les necessitats d’un departament per mantenir les coses tal com estan, 
que és el que veiem en aquests pressupostos, mantenir les coses tal com estan.

De fet, si en comptes de basar-nos en la diferència entre el pressupost inicial del 
2017 fins al pressupost inicial del 2020 veiéssim la diferència entre el consolidat 
del 2019 i el pressupost inicial del 2020, veuríem clarament com l’any passat, amb 
els pressupostos prorrogats, el pressupost del Departament d’Interior va pujar en-
cara més que no pas aquest any respecte al 2019 i, per tant, el que veiem aquí és la 
consolidació de places aprovades al Parlament –ja per exemple l’any passat, amb un 
crèdit extraordinari que inclús li va donar més diners a aquest departament que no 
pas aquest any–, i la consolidació d’altres places aprovades, places que s’han d’ofer-
tar durant aquests anys i que, per tant, estan consolidades amb aquest pressupost. 

Per altra banda, veiem que tot això que ha explicat vostè es tradueix en 9,4 mi-
lions d’euros per a nous vehicles dels cossos operatius, 7 milions per a nova unifor-
mitat, 2 milions per a la finalització de les obres de les comissaries de Banyoles i de 
Torredembarra i 4,9 per a les obres dels parcs de bombers a Moià, Balaguer, Solso-
na, Girona i Granollers. Amb un pressupost de 27.000 milions d’euros, la veritat és 
que ens segueix semblant que aquest pressupost contempla recursos insuficients per 
mantenir el normal funcionament del Departament d’Interior. 

Cap canvi, ni cap repensament ni cap repriorització de la despesa fins ara exis-
tent que representi un canvi substancial respecte al model imperant fins ara. El que 
veiem és que a nivell de transparència no hi ha cap millora: seguim sense conèixer 
els protocols interns; seguim sense conèixer les instruccions per saber en quins cri-
teris es basa el departament per saber si s’han desenvolupat o no correctament les 
pràctiques policials; no hi ha cap diagnosi, cap proposta i cap pla de treball ni ca-
lendarització respecte a una modificació del model de seguretat, del model policial 
i del model d’ordre públic. 

Van anunciar vostès per tot arreu l’auditoria més gran, més important i més his-
tòrica de tota la història dels Mossos d’Esquadra. Doncs, encara no hem vist cap 
tipus d’auditoria. 

Per altra banda, respecte a la implementació d’un observatori de control, més 
enllà del règim disciplinari intern, un observatori de control de les pràctiques poli-
cials que garanteixi que aquestes pràctiques policials es desenvolupen complint els 
drets fonamentals, i formacions de l’institut relacionades amb aquesta matèria, amb 
el respecte als drets fonamentals en les pràctiques policials. També hi trobem a fal-
tar això. 

Per altra banda, el desenvolupament o plans de treball i calendaritzacions i reprio-
ritzacions del desenvolupament de les conclusions de les comissions (sona el senyal 
acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –ja acabo, president– que 
s’han aprovat al Parlament. Per altra banda, cap partida orientada a garantir la trans-
versalitat de les polítiques de seguretat. 

I, per últim, li fem unes preguntes. Ens pot explicar exactament com es desenvo-
lupa el reconeixement facial amb les càmeres que s’han posat als nous vehicles poli-
cials? Mitjançant quin software especialitzat i quines són les regles del joc? Quan es 
pot fer servir i quan no? I, per altra banda, estarem molt atentes a la identificació per 
davant i per darrere dels cossos policials, perquè nosaltres seguim desconfiant de que 
això passarà així, perquè de moment això no passa. 
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I, per altra banda, i per últim, i per acabar –disculpin, que tinc molt poc temps–, 
respecte al servei d’emergències, ja fa temps que demanem que les treballadores del 
servei d’emergències siguin funcionàries públiques i tinguin unes condicions labo-
rals dignes i no com passa ara que hi ha diferents escales salarials a dins d’aquest 
servei. 

Gràcies, president.

El president

Gràcies, senyora Sirvent. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya té la paraula la senyora Esperanza García. 

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, com que disposem només de cinc minuts, que es doni tot-
hom per saludat, fins i tot el conseller, és per economia temporal.

Voldria llançar dues reflexions. Aquest pressupost que presenta vostè avui és un 
pressupost d’una legislatura esgotada i que obre la incògnita de com serà executat. 
O sigui que, malgrat segons quins esforços que nosaltres reconeixem dintre d’aquest 
pressupost, queda oberta la incògnita de com podrà ser executat, si no ho fa el mateix 
grup al que vostè pertany. 

La segona reflexió és que vostè es refereix a que hi ha un increment rellevant. 
I, dic jo, quines xifres ha mirat el conseller? Perquè són pràcticament uns pressupos-
tos continuistes. Normalment, els pressupostos d’Interior anaven passant de legisla-
tura en legislatura, quan s’aprovaven, amb una pujada mitjana del 7 per cent, i aquest 
té una pujada del 8,90, no del 15 com vostè ens diu. És un pressupost ambiciós, una 
miqueta més que el passat que es va aprovar, que va ser el 2017, però nosaltres creiem 
que els nous reptes de modernització, les noves formes de delinqüència, les millores 
tècniques, les estructurals i les d’eines de Mossos i Bombers i les noves promocions 
requereixen més recursos. 

I per què l’hi dic? Perquè jo l’altre dia li referia al conseller Puigneró que era el 
més envejat de tota la Mesa del Consell de Govern de la Generalitat, perquè es va 
emportar ell solet pràcticament un 32 per cent de pujada de pressupost a la seva con-
selleria. I, home, vostè queda bastant lluny, però és que queda bastant lluny també 
de Cultura, que està per sobre, i queda bastant lluny també d’Acció Exterior, que 
també queda per sobre, amb la qual cosa, sí, reconeixem aquesta pujada, però és 
una pujada... No tregui tant de pit, conseller, no tregui tant de pit perquè no és tan 
rellevant com vostè diu.

Respecte de les qüestions que s’aborden dins del pressupost, sí que volia analitzar 
el que és la responsabilitat, quins són els compromisos que vostè diu que assumeix 
com a conseller i quins són els fets que estan consignats a aquests pressupostos. En 
relació, per exemple, eh?, amb Mossos d’Esquadra i Bombers: 95 milions de pujada..., 
dels 120 de pujada de despeses de personal tant per a Mossos com per a Bombers, 
95 són per als Mossos, és a dir, hi ha una provisió de noves places i, per tant, puja 
aquesta despesa que apareix al pressupost, però només cal dividir per veure la pujada 
que tenen els Bombers i veure que, home, sembla que hi ha uns funcionaris públics 
de primera categoria i de segona categoria, perquè en global la pujada per als Mossos 
no és tan evident tenint en compte aquestes noves promocions. 

I, a més, si mirem... Vostè diu: «Bé, és que també estem complint amb compro-
misos, amb pactes sindicals, que sembla que no van per bon camí...» Però si a més 
a més mirem la llei d’acompanyament ens trobem amb això, que és pèrdua de drets, 
pèrdua de drets dels Mossos d’Esquadra, que quan resultin lesionats en l’exercici de 
la funció, doncs, ja no seran indemnitzats pel Govern de la Generalitat i passaran di-
rectament a tenir únicament la cobertura de previsió social, i això ve a la llei d’acom-
panyament, això no ve dins de la Llei de pressupostos. 

És veritat que hi han millores en material, amb uniformes. Després de vint-i-cinc 
anys creiem que era necessari i ho aplaudim. Però encara segueixen sense recuperar, 
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per exemple, el Fons d’Acció Social. En el cas dels equipaments, per exemple, res-
ponsabilitat, compromisos i fets. Equipaments. Algunes inversions d’obres de noves 
comissaries és evident que eren necessàries, però jo no sé si he entès bé que se seguia 
aprovisionant la de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Torredembarra, quan 
això ja va començar el 2017 i encara, no sé si ho he entès bé, potser no ho he entès 
bé, eh?, ens ha dit vostè que s’inicien les obres ara. Home, a veure si ens ho pot acla-
rir, perquè si ja és del 2017, tampoc cal que facin vostès –ja sé que és de disseny, eh?, 
però tampoc cal que facin vostès– un centre Niemeyer, és una comissaria de Mossos 
que ha de ser operativa i funcional, no?, al marge d’estètica. 

Tres. No veig tampoc que hi hagi un compromís en formació continuada, que és 
el que reclamen els agents dels Mossos d’Esquadra i, malgrat que hi ha una pujada 
amb l’Institut de Seguretat Pública, creiem que és insuficient. En Protecció Civil i 
112, per exemple, és veritat, hi ha una pujada del 112, és 1,3 milions més. Sembla que 
cada any que sí que s’aproven els pressupostos, és a dir, molt de tant en tant, hi ha 
una pujada d’1 milió, però nosaltres creiem que és insuficient. Primer, les condicions 
dels treballadors –ja s’ha dit– són totalment anormals, estan cronificades, no tenen ni 
recursos ni condicions. I, a més a més, crec que gravar les converses és bo, però és 
insuficient, clarament insuficient.

En Protecció Civil, bé, aplaudim els nous sistemes, les sirenes, perquè és evident, 
alguna cosa ha fallat en els últims temps que mereix una revisió. 

I en el Servei Català de Trànsit, i molt breument, perquè estic abusant una mica 
de la confiança del president, li reconeixem que hi ha una millora, evidentment que 
hi ha una millora, i que ha baixat la sinistralitat, en termes macro, però la sinistralitat 
dels motoristes és la més elevada des del 2015. Crec que fan tard amb aquests cursos. 
I, dos, li fem la mateixa pregunta que li ha fet el Grup Socialistes, entre altres coses 
perquè que el 80 per cent de l’import de les multes anés directament a formació i anés 
directament al Servei Català de Trànsit va ser una proposta nostra que es va aprovar, 
i on són els diners, perquè no apareixen consignats pressupostàriament. 

El president

Moltes gràcies, senyora García. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula de la senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Benvingut, conseller, secretari gene-
ral i tota la resta de companys i companyes del seu departament que l’acompanyen, 
així com també benvinguts els membres de sindicats policials i de bombers que ens 
acompanyen o ens segueixen a través de xarxes. 

Bé, està clar que aquest és un pressupost que potser no és el pressupost que vol-
dríem, segurament no és el pressupost que el conseller desitjaria o voldria, perquè 
les mancances i necessitats que té el departament són molt grans, i faria falta des-
tinar-hi molts recursos. I tampoc és el pressupost que voldríem i desitjaríem pels 
impostos que els ciutadans i ciutadanes d’aquest país paguen i, per tant, doncs, amb 
una república sí que podríem disposar d’un pressupost que segurament tots i totes 
estaríem més satisfets i tindríem més recursos per poder destinar a tots els departa-
ments i també al Departament d’Interior en qüestió. 

El senyor Castillo avui ha començat la seva intervenció... Semblava ja el primer 
acte de campanya, amb el discurs que ha fet. És evident que els pressupostos són 
molt urgents. El company Marc Parés l’hi ha comentat. Són molt urgents per pal-
liar les mancances i necessitats que té aquest país, i també especialment pel depar-
tament en qüestió que ens incumbeix en aquesta comissió, que és el Departament 
d’Interior. 

La setmana passada, al director general de Policia ja n’hi vam fer esment: el de-
partament en qüestió va heretar després d’anys de crisis i de retallades una situació 
molt crítica, molt crítica pel que fa a la mancança de personal, tant a Bombers com a 
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Mossos, també molt crítica amb la mancança de renovació de material, d’equipament 
i amb la renovació o millora d’infraestructures. Per tant, la situació que va heretar el 
conseller quan va entrar a formar part del Govern i del departament era molt crítica. 
En els últims anys s’ha intentat posar solució a algunes d’aquestes mancances. Està 
clar que amb aquest pressupost es poden millorar moltes de les situacions crítiques 
que té el departament, però tots som conscients que no es podran solucionar totes les 
necessitats i mancances que té el departament i que tant els sindicats com el col·lectiu 
de Mossos i Bombers reclamen de fa anys, però, bé, és un primer pas per posar solu-
ció als llargs anys de situació crítica que el departament o el Cos de Bombers i Mos-
sos ha patit. 

És un pressupost que, com bé ha comentat el conseller, augmenta en un 15 per 
cent respecte al 2017. Les dades així ho demostren, no com la diputada Esperanza 
García, que ha dit que només augmentava un 8 per cent. A nivell de departaments, és 
el cinquè departament amb volum de quantitat de diners més important i també és el 
cinquè departament que creix més en quantitat de diners que s’hi destinen, no amb 
el percentatge d’augment, però sí que amb la quantitat de diners que s’hi destinen 
d’augment, 184 milions d’euros més respecte al 2017. Destacar aquest augment de 
més del 30 per cent amb despeses no de personal, és a dir, amb despeses de millores 
en infraestructures, en material, en equipament, que són necessitats molt importants 
que feien falta al departament, ja sigui tant a l’àmbit dels Mossos d’Esquadra com en 
l’àmbit del Cos de Bombers i Emergències.

La despesa en personal és la despesa més principal, bé ho ha comentat el conse-
ller. I a més a més ens alegrem de les noves convocatòries, tant de mossos com de 
bombers per poder pal·liar les mancances de personal que tenia el cos. El tema de les 
dos mil places noves que hi haurà de Mossos d’Esquadra quan s’acabin tots los pro-
cessos de selecció són molt importants per arribar a l’objectiu de la Junta de Seguretat 
del 2006, dels més de divuit mil efectius que hi hauria d’haver al país. És evident que 
aquestes noves places ajudaran a millorar la quantitat d’efectius que té el cos, però 
també és evident que hem de fer front a les possibles jubilacions o als possibles can-
vis de destinació d’alguns dels cossos. I aquí li voldríem preguntar, el nostre grup: el 
departament, amb quines accions o a nivell de pressupost quines accions contempla 
per poder pal·liar aquestes possibles jubilacions o aquests possibles canvis de llocs de 
treball d’alguns dels efectius que se’n vagin a altres cossos? A part de les noves places 
de plantilles que ajudaran a minvar la mancança que hi havia en nombre d’efectius, 
què té contemplat el departament en aquest sentit? 

També és molt important la renovació en parc de vehicles, els 410 vehicles que 
ens ha comentat per part dels Mossos d’Esquadra i també els 92 camions autobom-
bes rurals de Bombers i els 263 vehicles lleugers. És molt important aquesta reno-
vació, perquè hi ha una veritable mancança tant del parc mòbil de Bombers com de 
Mossos. 

També és important el tema de la uniformitat dels Mossos d’Esquadra; és una 
reclamació històrica que els sindicats ens han fet arribar a tots els grups parlamenta-
ris en les diferents reunions que hem mantingut en els últims anys, un tema que feia 
falta. També la renovació material, en tema de fundes d’armilles, cascs, etcètera. La 
millora i reforma també d’ampliacions de les àrees bàsiques policials i també de les 
diferents reformes i millores de parcs de bombers. És evident que la mancança és im-
portant en molts dels parcs de bombers d’arreu del país, però, quan s’hi destinen uns 
diners, s’han de poder prioritzar quines són les necessitats més importants i, per això, 
no es poden destinar tots els diners a totes les renovacions de parcs o millores que 
facin falta, que fan falta, però sí que s’ha d’anar prioritzant i per això i inicialment 
s’ha previst en aquest pressupost fer les aportacions necessàries amb aquesta reno-
vació que el conseller ens ha anunciat dels diferents parcs i àrees bàsiques policials.

Ens alegrem de la nova Unitat d’Igualtat i Equitat de gènere que ha contemplat 
el departament per dur a terme dins del Cos de Bombers. També ens alegrem de la 
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nova Unitat de Policia Marítima, que la setmana passada el director general ens va 
poder explicar, amb el nombre d’efectius de què disposarà i avui el conseller ens ha 
anunciat també que a nivell pressupostari s’ha contemplat la compra d’embarcacions 
per a aquesta Unitat de Policia Marítima. Esperem que donin les dues noves unitats 
els fruits per als quals s’han creat i que siguin del tot efectives i que es puguin anar 
ampliant en un futur, si així fan falta. 

Pel que fa al tema d’emergències, ens alegrem que tots els acords de Bombers 
2025 es puguin anar desenvolupant; també es puguin dur a terme i dotar el tema dels 
acords de l’any passat que hi va haver en temes laborals de Bombers, que es puguin 
materialitzar amb aquest pressupost. 

Pel que fa al protocol de seguretat entre violències sexuals en entorns d’oci, és 
molt important que es continuï desenvolupant aquest protocol. Ha donat fruits im-
portants i cal destinar-hi més recursos per intentar, doncs, que aquestes violències 
sexuals que hi ha en entorns d’oci tendeixin a zero i quedin eliminades, perquè és re-
alment preocupant que encara a dia d’avui passin aquestes coses. 

Són molt importants els diners també i la formació tant en Cossos de Bombers 
com en Cossos de Mossos d’Esquadra. La formació és vital, per tant, ens alegrem 
d’aquest augment de diners destinats al tema de la formació, que s’haurà de dur a ter-
me també des de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que ja preveu aquest 
augment per la formació i també les millores en inversions de l’institut. Creiem que 
feien falta, degut a la situació, que alguns elements de l’institut estaven patint les man-
cances del manteniment i, per tant, ens alegrem d’aquestes millores en inversions a 
les instal·lacions. 

Pel que fa al Servei Català de Trànsit, és evident que portem uns anys que s’havia 
vist reduït el nombre de víctimes mortals en accidents de trànsit, intentant aconse-
guir l’objectiu 2020 que marcava la Unió Europea. Aquest últim any potser hi ha ha-
gut una mica de repunt. Esperem que amb aquest Pla de seguretat viària 2020-2022, 
amb les noves estratègies 2021-2030, es pugui continuar reduint aquesta mortalitat a 
les nostres carreteres i, especialment, –també ho han comentat altres companys– la 
lluita contra l’accidentalitat als motoristes, que és molt preocupant aquest augment 
tan important que hi ha hagut en aquest sentit i, per tant, cal fer el màxim d’esforços 
possibles per a reduir aquesta mortalitat, aquesta accidentalitat en motoristes i, per 
tant, la formació també és molt clau en aquest sentit. 

Pel que fa als ajuts a nivell de Protecció Civil, ens alegrem també de les partides 
que aniran destinades a ajudar els ajuntaments, als ens locals per millorar les infra-
estructures i també el tema de la renovació del sistema de sirenes, que en casos que 
s’hagin d’usar és molt important que estigui el millor possible. 

Per anar acabant, recordar les xifres que ha donat el conseller en aquest sen-
tit: l’augment del quasi 15 per cent del pressupost del departament; el 80 per cent 
d’aquest pressupost són despeses de personal; l’augment d’un 47 per cent de les in-
versions en el parc mòbil de bombers; les 500 places de bombers previstes; els 120 
milions d’euros de despeses de no personal; l’augment del 115 per cent en inversions 
en infraestructures de material i equipament; els 1.500, convocatòria de mossos; els 
nous 410 vehicles de Mossos d’Esquadra; l’augment del 47 per cent de l’Institut de 
Seguretat Pública, i l’augment també del 31 per cent de tot el departament sense el 
capítol 1. 

Per tant, són xifres que segurament no són les que tots voldríem, perquè tots vol-
dríem que s’hi poguessin destinar més diners per pal·liar les mancances i necessitats. 
La seguretat i les emergències d’un país són molt importants per tenir una qualitat de 
vida dels seus habitants el millor possible, però és un pressupost que segurament mi-
llora el que teníem dels últims anys i és molt necessari aprovar aquests pressupostos 
per intentar posar fil a l’agulla i acabar amb aquestes mancances i necessitats que el 
país i el departament disposa. 

Moltes gràcies. 
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El president

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

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Conseller, secretari general, directora de Serveis, càrrecs del 
Departament d’Interior, representants dels sindicats... Bé, ens ha agradat la seva ex-
posició. 

Abans de començar a parlar del Departament d’Interior, però –ho han fet altres 
companys meus–, vull fer una anàlisi, vull fer una anàlisi del context macroeconò-
mic en el que s’elaboren aquests pressupostos i que determina segurament algunes 
de les deficiències que sens dubte deuen existir en aquest pressupost i posa en valor 
la gran tasca, l’esforç que fa el Govern de la Generalitat amb el Departament d’In-
terior. Catalunya és una economia que creix, que s’ha posat el creixement del PIB 
entorn del 2 per cent, sembla que s’ha estabilitzat aquí. És un país que té una taxa 
d’atur entorn del 10 per cent, també, la més baixa de l’última dècada i que genera 
llocs de treball de menor qualitat, però va generant llocs de treball. La despesa cor-
rent d’aquest pressupost puja respecte la del 2010 en aproximadament 2.000 milions 
d’euros. La mateixa despesa que hi ha en salut, serveis socials i educació d’aquest 
pressupost que es presenta, el pressupost del 2020, és la que hi havia el 2010. Però el 
dèficit que generava aquell pressupost era 8.075 milions d’euros més. Per tant, hem 
aconseguit arribar a aquells nivells de despesa que eren rècord sense generar dèficit 
o generant molt menys dèficit. 

Existeix un dèficit fiscal estructural en l’economia catalana. Contínuament i rei-
teradament amb l’Administració central hi ha un dèficit; un dèficit que equival apro-
ximadament al 8 per cent de tota la producció, el 8 per cent de tota la riquesa que 
es genera en aquest país durant un any. I això són entre 16 i 17.000 milions d’euros. 

Existeix una certa deslleialtat per part de l’Administració central també en el re-
partiment dels ingressos. Si considerem que els ingressos de l’any 2010 eren 100, 
aquest any els ingressos de l’Administració central són 183, els ingressos de les co-
munitats autònomes de règim comú són de 118,6 i la seguretat social i les adminis-
tracions locals amb prou feines arriben a 110. Per tant, és evident el desequilibri 
d’ingressos entre unes administracions i altres. Catalunya ocupa el tercer lloc, el ter-
cer lloc en la generació d’ingressos, sobre 100, indexant sobre 100, 119,8. Aplicats 
els mecanismes de compensació... Aquests 119 és la tercera posició en aportació d’in-
gressos per capita. Aplicats els mecanismes de compensació arriba a la posició..., so-
bre 198, i és la desena posició. I si apliquem la paritat de preus de compra, és a dir, 
tot allò que podem comprar nosaltres amb els diners que venen per habitant, arribem 
a 88,9, la catorzena posició.

A això s’hi ha d’afegir una altra deslleialtat en el repartiment del dèficit. L’Admi-
nistració de l’Estat s’ha guardat un dèficit del 0,5 per cent per a ella. Amb la Llei d’es-
tabilitat, el dèficit dels pressupostos de la Generalitat podrien ser del 0,31 per cent, 
que el 0,31 per cent de 229 milions són 710 milions que podria tenir aquest pressu-
post de més si deixessin endeutar la Generalitat. Això afegit a uns nivells d’execuci-
ons de pressupost i de les inversions dels pressupostos generals de l’Estat, que en el 
període 2014-2018 no sobrepassen el 65 per cent a Catalunya. I hom podria pensar: 
«Això és perquè hi han hagut menys ingressos degut a la crisi.» Doncs no, no, no, no. 
A Aragó, s’ha executat el 101,9 per cent del pressupost i a Madrid, el 113,9. 

La Generalitat és un govern, té un deute que equival al 31,4 per cent del PIB, 
molt per sota la mitjana de les economies europees i molt per sota del dèficit de l’Es-
tat espanyol, que gairebé assoleix el 100 per cent del PIB. Tota la producció d’un any 
és endeutament. Existeixen, hi ha, més de 11 milions d’euros de deutes pendents de 
l’Estat, entre els que hi ha l’incompliment continuat de la disposició addicional ter-
cera de l’Estatut, 3.500 milions, o 1.250 milions de finançament dels Mossos d’Es-
quadra, que va generant recurrències de 111 milions cada any. 
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Sembla evident, doncs, que una economia amb aquestes situacions no hauria d’in-
crementar la pressió fiscal per donar els serveis que es mereixen els seus ciutadans. 
És aquest el punt que, al meu entendre, coixeja més d’aquest pressupost. I pel que fa 
al Departament d’Interior –ja se n’ha parlat–, un pressupost, comptant-hi les entitats 
públiques, de 1.549 milions, amb un increment del 14,9 per cent, 184 milions d’eu-
ros, home, és per valorar i per tenir en consideració i per... Bé, vostè ho deia sempre, 
vostè es va trobar un Departament d’Interior que estava en una situació amb moltes 
necessitats. Amb moltes necessitats també es requereixen molts recursos. 

I és el que hem fet des del nostre grup. Des del nostre grup vam buscar la seva in-
tervenció, que va venir a fer el dia que va venir a presentar el seu programa de govern, 
una mica com el que ha fet vostè i, per unitats, la secretaria general..., vostè parlava 
que calia ampliar la xarxa Rescat, que calien fer diverses obres... Doncs bé, s’estan 
fent obres. Aquest pressupost permet fer obres, aquest pressupost inclou dotacions per 
a l’increment de l’operativitat de la xarxa Rescat, vostè ho ha explicat. També, altra 
vegada tornem a parlar del lector de matrícules. Implementi un pla pilot i quan tingui 
un pla pilot estengui’l als municipis que estem preparats i disposats. Parlava de càme-
res de captura i distribució d’imatges de vídeo, que s’han gastat 781.000 euros, a les 
sales de comandament de Girona, de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent. La 
Direcció General de la Policia és la direcció general que més despesa fa. I quan vostè 
parlava el juny del 2018 deia: «Els reptes de la globalització, del crim organitzat, de 
la ciberdelinqüència, del terrorisme...». I feia referència a col·lectius vulnerables: me-
nors, gent gran, col·lectiu LGTBI, dones maltractades... Volia implementar un model 
d’intel·ligència policial. Trobava a faltar molt de personal. Trobava a faltar personal, 
vostè, i un dels seus objectius era l’increment de personal. Volia repensar el model de 
sales. En aquest sentit, acabem de dir que s’han gastat 700.000 euros i escaig per a la 
millora. I volia renovar els equipaments i materials del cos. Doncs bé, aquest pressu-
post ho permet. Aquest pressupost ho permet, permet incorporar 750 nous efectius; 
el vestuari per a aquests efectius; 410 vehicles; la renovació dels uniformes de tota la 
plantilla; compra de cascs, fundes, armilles, equips de fotografia i vídeo; la creació 
d’una unitat d’igualtat i equitat de gènere i obres de reforma de diferents comissaries.

No hi deia vostè, i ens sembla molt interessant i li preguem que destini tants re-
cursos com siguin possibles, a la creació d’aquesta unitat de policia marítima que ha 
de disposar de tots els recursos per a ser una unitat puntera de la Policia de la Ge-
neralitat, dels Mossos d’Esquadra. Pel que fa a la Direcció General de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvaments, vostè va venir aquí i en la seva compareixença ens 
parlava de mancances de personal, mancances de vehicles, mancances en la renova-
ció d’infraestructures, mancances en el manteniment d’infraestructures... Doncs bé, 
aquests pressupostos permeten incorporar 400 nous efectius, el vestuari per a aquests 
efectius, mesures d’eficiència energètica a diferents parcs de bombers, obres d’am-
pliació a diferents parcs de bombers i material operatiu: ampolles d’aire, 172.000; 
càmeres tèrmiques, 166.000 euros; material d’excarceració, 431.000 euros; màscares 
respiratòries, 321.000 euros; equips d’elevació, equips grups electrògens; bombes ru-
rals pesades, aquestes 92 bombes rurals pesades, de les quals aquest any es farà la 
primera despesa. La millora dels parcs, els electrodomèstics en els parcs, equips per 
a la protecció respiratòria, etcètera. 

És a dir, ens sembla que els objectius, en aquest sentit, per bé que podrien ser 
molt més amplis, el personal o el material que es canvia, però ens sembla suficient-
ment significatiu.

Pel que fa a la protecció civil, vostè parlava d’un nou model de planificació social. 
Vostè parlava d’un pla d’atenció psicosocial a la població en cas de grans emergèn-
cies. I vostè parlava de risc de fenòmens meteorològics deguts al canvi climàtic. 
Aquest pressupost crea un pla de protecció civil d’atenció a les persones en cas 
d’emergèn cies greus i col·lectives, la simplificació del model de planificació familiar, 
la renovació de les sirenes, etcètera.
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(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) I aca-
bo, president. A les facultats d’economia, a les primeres lliçons sempre es parla d’unes 
necessitats il·limitades i d’uns recursos escassos. Podríem dir que, al nostre entendre, 
aquest pressupost és una excel·lent assignació de recursos especialment escassos per 
satisfer unes necessitats que ultrapassen aquest exercici pressupostari i que venen de 
molts exercicis endarrere. Executin, equip d’Interior, executin aquest pressupost, va-
gin a executar-lo al cent per cent, perquè sens dubte contribuirà a tenir una societat 
millor, perquè estarem més segurs.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer.
Bé, el conseller ha demanat fer un recés després de la intervenció dels grups, tot i 

que no és ben bé l’encaix reglamentari, perquè s’hauria d’haver fet abans de les inter-
vencions dels grups, però en tot cas farem una parada d’un màxim de quinze minuts. 
A les dotze i cinc minuts reprenem la sessió.

La sessió se suspèn a tres quarts de dotze del migdia i sis minuts i es reprèn a les dotze i 

sis minuts.

El president

Reprenem la sessió amb la intervenció de l’honorable senyor Miquel Buch, el 
conseller d’Interior, per un temps, aproximat, d’uns trenta minuts. 

El conseller d’Interior

Intentarem no esgotar-los, president. (Pausa.) Bé, tal com han plantejat moltes de 
les seves qüestions, jo una vegada més els vull dir, els vull explicar que aquí va co-
mençar la legislatura... El 2 de juny el president, doncs, em fa confiança i em nomena 
conseller d’Interior, i a partir d’aquí fem una anàlisi, fem una radiografia de la situ-
ació del departament, i és evident que el sistema de seguretat i emergències, els ser-
veis de seguretat i emergències de la Generalitat estan en crisi: no estan per tancar, 
no estan per esverar ningú, no estan per marxar tots corrents, però sí que el sistema, 
el servei està en crisi, d’acord? Aquesta és la primera radiografia. Aleshores a partir 
d’aquí, doncs, què fem? Doncs, prenem una sèrie de decisions durant aquests divuit 
mesos, un any i mig, en el qual anem a tapar les ferides que podem tapar més urgents 
i anem a preparar les ferides que són ja de més abast i que ens requereixen unes ope-
racions més a llarg termini. D’acord? Per què? Doncs perquè l’objectiu és revertir la 
situació, no és cap altre, és revertir aquesta situació. 

I els hi deia la setmana passada: segur que quan vam parlar de la mancança o la 
situació desfavorable econòmica que teníem, doncs, ja vam decidir tots plegats que 
hi havia una sèrie de departaments o de polítiques que no havien de rebre retallades 
econòmiques, no? I jo des del primer dia que estic aquí dic: «Dins d’aquestes neces-
sitats bàsiques que ha de tenir un país, doncs, la seguretat i les emergències han de 
formar part d’aquest bloc. No podem deixar que la situació es posi en crisi.» 

Atenció, això que dic no ho dic amb cap retret de ningú, ni dels que manen, ni dels 
meus antecessors, ni als antecessors dels meus antecessors, ni als antecessors dels an-
tecessors dels meus antecessors. No ho dic amb cap crítica a ningú, constato una si-
tuació –constato una situació–, i el que proposo és que ens preparem tots perquè això 
no ens torni a passar. Aquest és l’objectiu de revertir la situació.

El pressupost 2020 –això que els presentem avui– no és la solució. Ho sabem 
tots. No és la solució, és una eina més. És una eina més. Igual com van ser una eina 
aquells dos decrets llei per convocar 750 mossos i 250 bombers, i 750 mossos i 250 
bombers en segon terme. Són eines, igual com tots els procediments de licitació que 
estem fent. Doncs, són eines. Per què? Perquè estem revertint la situació, però no és 
la solució. Si ho sabem tots. La solució vindrà en un termini, doncs, a llarg termi-
ni. Un exemple és aquest que els deia, no? El procés de gestació d’uns funcionaris 
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determinats. D’altre és el procés de gestació de la compra de vehicles, que, clar, un 
camió de bombers no hi ha cap botiga de camions de bombers que puguis dir: «En 
vull cent» i te’ls donen demà. No n’hi ha. No existeix. Això s’ha de fabricar, s’ha de 
dissenyar, s’ha de fabricar, s’ha de servir. I tot això té un procés i, per tant, doncs, 
anem revertint la situació.

Aquí jo crec que el que és més important és que tots conceptualment tinguem 
clar que amb la seguretat i les emergències teníem una situació desfavorable, l’es-
tem revertint, i aquí no vull posar-me ni les medalles jo ni al departament en què 
tinc la sort i l’honor d’estar al capdavant. No. El mèrit ha de ser a tots. Tots ens hi 
hem posat, a capgirar la situació. Per què? Perquè estem parlant de la seguretat i les 
emergències dels catalans i catalanes, i nosaltres, com a servidors públics i humils 
representants de la societat catalana, nosaltres ho estem revertint. Tots plegats. Ca-
dascú des del seu punt de vista i la seva òptica, però entre tots ho estem revertint. 
Per què? Perquè només hi ha una solució, que és encarar el futur.

Per tant, preguntes de les que em fan. Aquest pressupost és la solució? No. No és la 
solució. El pressupost 2020 no és la solució al Departament d’Interior, no ho és. Mos-
tra la radiografia que vam fer al principi i se sumen totes les iniciatives que hem tirat al 
llarg d’aquest any i mig? Sí. Vam fer una radiografia, l’estem corregint. Estem corregint 
la situació. És la solució? No. Segurament el pressupost del 2021 ajudarà una mique-
ta més, i el del 2022 ajudarà una miqueta més. I amb aquests 1.500 mossos i aquests 
500 bombers en tenim prou? No. Per què? Doncs perquè haurem de fer més promo-
cions. 

Aquí l’objectiu és assentar la base i assentar el sistema perquè això no ens torni 
a passar. Ja està. Vostès em diuen: «Aquest serà el darrer pressupost per revertir la 
situació?» No, rotundament no. No serà el darrer pressupost. Encara ens en queden 
molts, de pressupostos, per revertir la situació. Encara ens en queden, però sabem on 
estem, que és el que és important. I tenim la voluntat de revertir-ho. 

I ho repeteixo: no tinc l’objectiu de dir que això és mèrit del conseller que els està 
parlant, de l’equip del conseller que està parlant, ni de ningú més que de tots plegats, 
de voler capgirar la situació. I aquí també hi poso els mateixos implicats i els matei-
xos treballadors públics, perquè són els que també ens demostren cada dia que volen 
revertir la situació i entenen la situació en què estem. I valoren els canvis que estem 
fent. Els valoren positivament, els canvis que estem fent. Saben..., volen més, però 
saben que no podem arribar a tot el que ells voldrien, però ho valoren positivament 
i això jo també ho agraeixo. Per tant, ho repeteixo, d’una forma molt humil i molt 
honesta: el que estem fent ho estem fent entre tots. Jo tinc la sort ara mateix d’estar 
en aquí davant d’aquest micròfon i parlar-los com a conseller, però aquesta és una 
feina que l’estem fent entre tots, entre tots hem de capgirar aquesta situació, amb les 
discrepàncies que puguem tenir a traç gruixut i a traç prim, però que tots tenim clar, 
perquè he pogut parlar amb tothom, amb tots vostès: sabem que aquesta situació no 
ens pot tornar a passar.

Un dels objectius, quan parlem de futur i he planejat al llarg d’aquesta compa-
reixença i vostès n’han fet algun altre suggeriment, passa per les lleis: la Llei de 
seguretat i la Llei d’emergències. Alguna de les coses que m’han proposat no se so-
lucionaran amb el pressupost del 2020. Se solucionaran amb el canvi de llei. La tro-
barem encarada. No sé si en camí, encarada o com sigui, però la trobaran sobre la 
taula. Perquè en soc conscient, perquè jo quan sento parlar la primera vegada de la 
Llei de policia és en la meva posició d’alcalde amb la consellera Tura, que la posa so-
bre la taula i van passant els anys i aquí no hi ha projecte. Doncs tindran un projecte. 
Ara, serà un projecte... No serà un projecte normal, com podria ser una adequació 
de llei, i amb tots els respectes ho dic: serà un canvi de lògica, serà un canvi. Anem 
a passar a un sistema de seguretat pública, no el que tenim ara, que per exemple te-
nim 216 sistemes de seguretat pública, 217, 215 policies locals, una en camí, per tant, 
216 més un sistema de seguretat per part de Mossos. Anem a fer un únic sistema de 
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seguretat pública d’aquest país, sabent que uns fan una feina des de la Policia Local, 
d’altres la fan des dels Mossos d’Esquadra, també tenim seguretat privada...

Bé, doncs, anem a dissenyar aquest sistema, i aquest era l’objectiu d’aquesta llei, 
per això no l’hem pogut tenir tan ràpid com haguéssim volgut. Si haguéssim volgut 
fer una llei de simple actualització, el mes d’octubre de l’any passat l’haguéssim tin-
gut, com a molt tard. Però vam optar per fer un canvi de sistema, vam optar per anar 
molt més enllà, vam optar per dibuixar l’horitzó i per dibuixar el futur. Per què? Per-
què entre altres coses, ara mateix tenim una renovació important dins el Cos de Mos-
sos d’Esquadra. En els propers anys veuran com molta gent se’ns jubila. Són fruit de 
les primeres promocions del desplegament. 

Vostès també saben que la realitat delictiva i delinqüencial que tenim ara mateix 
no és la mateixa de fa deu o quinze anys. Vostès saben que aquest país ha canviat i la 
distribució i el disseny que es van fer de comissaries i de territoris eren uns i ara en 
són uns altres molt diferents. I ahir llegia en un diari que serem vuit milions. Doncs 
ens haurem de preparar per als vuit milions. Per tant, el canvi de llei no és una sim-
ple actualització, sinó serà... L’objectiu, el que es pretén, és fer un canvi real del sis-
tema i actualitzar-nos de cara al futur.

Sobre... Algú ha comentat també que serà un nou govern qui ho gestioni. Bé, 
doncs escolti’m, doncs miri, tindrà la sort de trobar-se un pressupost endreçadet, arre-
gladet i amb més recursos. Aquest és l’objectiu. Perquè no els passi el mateix que ens 
ha passat a nosaltres. No vulguis per als altres lo que... Eh? Doncs això és lo mateix. 
Jo, miri, jo si m’hagués trobat el pressupost aprovat i hagués pogut tirar endavant i 
fos expansiu i tingués més recursos que els de l’any anterior, segurament haguéssim 
pogut fer més coses, en aquest any i mig. Segurament haguéssim pogut fer més coses. 
Però no ens el vam trobar. 

Llavors, tenim dues opcions: que el que vingui s’ho trobi igual o que el que vin-
gui s’ho trobi una mica millor. «Home, no serà el seu pressupost.» No, però podrà fer 
modificacions. «Home, no serà aquell dibuix que...» No, però serà expansiu, tindrà 
més recursos i, per tant, podrà gestionar millor. Aquest és l’objectiu. Escoltin, i els 
hi dic de veritat, eh?, i no se m’enfadin: jo lluitaré perquè el continuem gestionem 
nosaltres, eh? Jo lluitaré perquè el continuem gestionant nosaltres. Ara, si el gestiona 
algú de vostès, podrà dir: «Aquest no és el meu pressupost, no és el meu pressupost, 
però és millor que el que es va trobar el Govern anterior.» Ja està, aquest és l’objectiu. 

Hi ha una cosa que es bàsica que no n’hem parlat molt, no?, que és, si vol, una sim-
ple tonteria, però és una aposta real. És molt simple, eh?, que és el canvi d’uniformitat 
del Cos de Mossos d’Esquadra. No n’hem parlat, pràcticament. Jo els hi he anun ciat i 
no n’hem parlat. Per a ells, per al cos, és important, aquest canvi d’uniformitat. Vostès 
saben lo que és equipar disset mil persones, el cost que té, la dificultat que té? Doncs, 
fem un canvi i els comencem a uniformar. I em diran: «I el 2020 els disset mil tindran 
l’uniforme?» No. Però comencem a fer el canvi. Estem capgirant la situació. Tenim 
horitzó, tenim futur, tenim full de ruta, i aquest és l’objectiu que desgrana aquest pres-
supost, que és un element més, ja els hi dic, és un element més del canvi, un element 
més, no és en si sol el canvi, és una eina, aquesta, del canvi.

I, respecte als comentaris que han fet del president, doncs, escoltin, jo li vull re-
conèixer i li vull agrair la responsabilitat del president de dir, miri, en una situació 
d’adversitat absoluta, en la qual, bé, podia agafar i podia dir «convoco eleccions i 
m’ho trec de sobre», doncs, no, escolti’m, el pressupost, que segurament no és el 
pressupost que voldria el president, entre altres coses perquè hi ha tres grups polítics, 
que són els que l’impulsen... Per tant, quan hi ha consens vol dir que tot renuncies a 
alguna cosa, eh? L’acord significa tu renunciar a alguna cosa.

Per tant, no és el meu pressupost, el que hagués dibuixat jo, tancat a casa jo sol? 
No. «No és el...?» No. Però tot i això el tiro endavant. Tot i això el porto a aprovació. 
I a partir d’aquí, doncs, a veure quines són les apostes que fan vostès, quines són 
les propostes de modificacions que fan en aquest pressupost. Però, tot i això, que hi 
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hagi debat, sobre aquest pressupost. Per tant, jo l’hi vull agrair, la responsabilitat 
del president.

Entrant a detallar alguna de les preguntes que m’han fet vostès, hi haurà coses 
que són molt, molt concretes, que jo no he entrat a valorar-les totes. Per tant, potser 
diuen: «A l’exposició no has comentat això.» No, ho tenim previst, però no ho he ex-
plicat, perquè, clar, com deia, el temps no era il·limitat. O potser sí que era il·limitat 
però llavors hagués abusat de vostès, d’acord?

Aleshores, deia: «Les noves necessitats que tindrà el Cos de Mossos d’Esquadra 
al futur.» Sí, passa per dues opcions: una que és clara... Dos opcions no, dos ele-
ments determinants. Una que és clara, que és la Junta de Seguretat de Catalunya, i 
això és un acord amb l’Estat que ens permeti augmentar el nombre de mossos. Per 
què? Doncs, perquè la realitat delictiva, la realitat social, la realitat territorial que 
tenim avui no és la mateixa de quan es va aprovar el 2006. Han passat catorze anys 
i, per tant, ens ho hem de replantejar. I aquells 18.200 i no sé quants, 260 i escaig, 
doncs, potser han de ser 20.000. No ho sé, un número que dic. S’han de refer les 
fórmules, s’ha de fer tot. 

I dos, un element molt important que també n’han parlat vostès i forma part d’una 
de les propostes dels acords laborals: quina serà la situació de la jubilació anticipada 
als cinquanta-nou anys en el cas del Cos de Mossos d’Esquadra. Les policies locals 
de Catalunya es poden jubilar amb cinquanta-nou anys. Els Mossos d’Esquadra ara 
per ara no. Nosaltres apostem perquè es puguin jubilar als cinquanta-nou anys. Hi 
apostem. Creiem que és una bona opció, i és una demanda dels diferents sindicats. 
Ara això ho hem de teixir, ho hem de bastir i hem de mirar de que no passi com a 
moltes policies locals; quan el Govern de l’Estat espanyol va decidir que es jubiles-
sin els policies locals ho va decidir, que es podien jubilar, d’un dia per l’altre. Què va 
significar? Que hi va haver diversos ajuntaments en què d’un dia per l’altre, d’un dia 
per l’altre, van desaparèixer quatre, cinc, sis, set, vull, nou, un agent de policia local, 
i això els va trencar. I no van tenir el temps de buscar substituts. Per què? Doncs, per-
què, els hi deia abans, la gestació d’un policia és costosa amb el temps. Per tant, no 
van poder substituir-los d’un dia per l’altre i això va generar una sèrie de dificultats. 

Nosaltres què proposarem? Proposarem de fer-ho, això, d’una forma ordenada. 
Ara, apostem pel rejoveniment del Cos de Mossos d’Esquadra. Ep, no obligat. No 
obligat. Si hi ha algun agent de Mossos d’Esquadra que vol continuar treballant i 
vol continuar servint des de la seguretat pública dins del Cos de Mossos d’Esquadra 
amb cinquanta-nou, seixanta, doncs, per nosaltres en principi no hi ha d’haver cap 
problema. 

Respecte a l’ampliació de serveis, si el servei marítim és una ampliació o no és 
una ampliació. No és una ampliació, és una competència que tenim, per tant, l’anem 
a desenvolupar. L’anem a desenvolupar. És com si ara diguéssim: «És que els Mos-
sos ara faran una divisió de ciberseguretat.» Sí. És una nova realitat que ens trobem 
delinqüencial i, per tant, l’hem... «Per tant, estàs ampliant.» No, m’adapto a les noves 
realitats. I, per tant, el servei marítim, que és competència nostra el tirem endavant. 

Sobre si les reivindicacions dels sindicats estan esmenades en aquest pressupost. 
La gran majoria sí. Les que estem negociant ara mateix, sí. Hi haurà alguna cosa 
que no, hi ha alguna cosa que ens la trobarem pel camí, hi haurà diversos escena-
ris, però jo li puc dir que sí, que nosaltres treballem amb l’objectiu d’aprovar. Vostès 
saben que jo els hi he dit que..., els hi vaig dir que aprovaríem l’acord amb Bom-
bers i el vam aprovar. I els hi dic que aprovarem l’acord amb Mossos d’Esquadra i 
l’aprovarem. N’estic absolutament convençut, convençudíssim. L’aprovarem. Hi ha 
voluntat d’acordar-ho. 

No li desitjo en el proper conseller o consellera, sigui qui sigui, trobar-se el front 
obert d’haver de negociar un acord laboral. No l’hi desitjo. És una cosa que ens ha 
tocat fer nosaltres; l’estem fent i arribem a un acord, segur, amb la realitat que te-
nim. Acord de consens, per tant, no serà ni el que vol una part ni el que vol l’altra, 
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sinó que serà una situació favorable per a totes dues parts. Aquest és l’objectiu i aquí 
hi arribarem. I la mateixa confiança que els hi deia que tenia en mi mateix i en el 
departament la setmana passada, la continuo tenint ara. La confiança en nosaltres 
mateixos, perquè anem resolent totes i cadascuna de les situacions que, com deia el 
diputat Roquer, vam plantejar el 28 de juny de l’any 2018. 

Jo no seria tan agosarat de dir que el sistema fa aigües. No seria tan agosarat. 
Diria que el sistema està en crisi, això sí, i que l’estem revertint, d’acord? Però l’es-
tem revertint. 

Respecte als diners, ara preguntes molt concretes. Respecte als lloguers, si gastà-
vem més diners amb menys. Potser el problema està amb el títol de la partida, amb el 
concepte, però és un sistema que segueix, que no el seguim nosaltres, el segueix In-
fraestructures. Per tant, és un element d’un altre departament, d’acord?, que des de fa 
anys que es gestiona així, i és un sistema de construcció determinada, però no és que 
estiguem llogant llocs que la Generalitat té edificis buits i en lloc d’utilitzar-los anem 
a llogar llocs. No. És un sistema de contractació.

Respecte al CTiTI, ha de comptar que al CTiTI, aquí, «abarquem» des de la 
xarxa Rescat als diferents ordinadors de sobretaula, al software que pot tenir... Han 
de comptar que Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, Bombers tenen unes eines de 
software molt potents, molt costoses, i tot això va carregat en el CTiTI. És com si en 
lloc de CTiTI tinguéssim nosaltres àrea d’informàtica del Departament d’Interior, 
aquests diners estarien en aquí, seria exactament el mateix. El que passa és que el sis-
tema que té la Generalitat de Catalunya és que aquests serveis ens els presta el CTiTI.

Algunes de les preguntes que han fet sobre on van a parar els recursos del Ser-
vei Català de Trànsit. A seguretat viària. A seguretat viària. No podem fer una altra 
cosa. A seguretat viària. Tots. A seguretat viària.

Ha comentat el tema dels ingressos. Jo aquí estic molt d’acord amb el diputat Ro-
quer. Els canvis que hem pogut fer en els ingressos en aquest pressupost els podem 
compartir o no, eh?, perquè és un tema que ja és més ideològic. Els podem compar-
tir o no, però com que estem dient que és un pressupost en què es busca consens, per 
tant, tothom fa el seu dibuix i, per tant, un renuncia a alguna cosa a canvi d’altres 
coses, no? D’acord? Però el problema real, crec jo, no és un tema d’ingressos d’im-
postos amb els catalans, sinó del sistema de redistribució fiscal que té l’Estat espa-
nyol, que ens costa molts diners, ens costa molts diners.

I vostè ha detallat una sèrie de dades que no cal que les doni, però que, bé, que el 
problema real són els 16.000 milions, perquè amb 16.000 milions més o amb 16.000 
milions menys, fas unes coses més o fas unes coses menys. D’acord? Per tant, no 
dic que aquest país no hagi de ser solidari amb l’Estat espanyol. No. Però el que sí 
que dic és que el sistema aquest ens està portant a una situació econòmicament no 
desfavorable, no, no, ni complicada: extremament complicada. 

Comparteixo amb vostè el tema de violència masclista. Crec que ho compartim 
tots i l’objectiu és de treballar-hi conjuntament, i el departament hi treballa d’una 
forma molt intensa. De fet, ho he dit abans, de les primeres iniciatives que vam tirar 
a aquest departament, des de la DGAS, és el tema –m’assenyalo aquí perquè tinc la 
polsera– de lluitar contra la violència masclista en els espais d’oci, que és un camp 
on nosaltres podem treballar. 

Respecte a la Unespa, els 26,4 milions tots van destinats a Bombers, tots. Tots 
van destinats a Bombers. 

Respecte al baix percentatge de dones a Bombers, aquest és un tema que el com-
partim absolutament. És més, veurà vostè segurament, si no passa res de nou, i les 
emergències ens ho permeten, veuran que aquesta mateixa setmana fem una cam-
panya concretament per intentar incorporar més dones al Cos de Bombers. Ho vaig 
fer en el discurs –era de graduació?– de graduació de l’última promoció. Ho vaig fer 
en aquell discurs. Ho farem ara amb aquesta roda de premsa. Quan vaig als parcs de 
bombers, sobretot intento parlar amb els diferents treballadors d’aquell parc, per fer-
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los la reflexió que s’han d’anar adequant els parcs a la incorporació de més dones al 
Cos de Bombers. Per tant, és un tema que crec fermament i que compartim. 

M’ha dit que la Generalitat està sotmesa al compliment estricte de la regla de la 
despesa i tota la normativa de l’Estat espanyol. M’ha dit això, m’ha semblat. Potser 
creu que no ha de ser així. Però abans de dir lo que hem de fer els altres, val més mi-
rar-se un mateix. I jo crec, crec, que cap alcalde i alcaldessa ni cap equip de govern 
format per la CUP no ha deixat de complir la regla de la despesa, a cap ajuntament 
de Catalunya. És més, si vostè agafa l’alcaldia de referència de la CUP, que és Berga, 
veurà que compleix estrictament i escrupolosament totes les normatives de l’Estat 
espanyol. Totes. No hi ha cap informe negatiu del secretari.

Per tant, és allò de dir: potser hi ha una disparitat amb el que voldria que féssiu i 
el que faig realment. Clar, ja m’agradaria a mi trobar-me en una altra situació, però 
és la que tinc, no en tinc cap altra. I jo crec que una reflexió amb els seus companys 
i companyes del món local, per veure com ho fan ells, crec que aniria molt bé. 

M’han vingut a dir que el pressupost de 27.000 milions d’euros representa, clar, 
és minúcia lo que ha anat a parar al Departament d’Interior. Bé, és una part, és una 
part. No sé si és poc o és molt. És una part. Qui s’emporta la part més grossa? Doncs, 
miri, segurament serà salut, segurament serà benestar, segurament serà ensenya-
ment... Per què? Doncs, perquè tenen molts més treballadors, perquè fan unes feines 
diferents, i perquè nosaltres en aquest cas som un departament més petit comparat 
amb els altres i percentualment ells són molt més grans.

O, per exemple, que el Departament de PDAP havia augmentat no sé quin per-
centatge i n’havia d’aprendre, d’ells. Bé, sí, home, clar, és un departament de nova 
creació, sí, clar. Si ens hem de comparar amb si aquell té més o aquell té menys, jo 
no jugaré a aquest joc, no jugaré a aquest joc. Per tant, nosaltres amb el que hem 
tingut hem fet el que hem pogut, i l’hi repeteixo: no és el nostre pressupost, no és el 
pressupost de la solució, però sí que és un pressupost que ens fa avançar.

Respecte a algunes partides que ha proposat, doncs, a mi m’hauria agradat poder 
tenir una negociació del pressupost amb vostès, els representants de la CUP, però van 
dir des del primer moment que no volien. Per tant, clar, quan dius: «Et tanco la porta 
a negociar el pressupost.» I després: «Aquestes partides les tens mal posades.» Doncs, 
és difícil. En què quedem? Tanques la porta o l’obres, però és molt difícil gestionar 
un pressupost o dissenyar un pressupost en el qual intentes esbrinar què és lo que vol 
l’altre. Amb un pressupost el que es fa és negociar, com hem fet amb els comuns.

La representant del Partit Popular m’ha dit que he vingut a treure pit. En cap cas, 
en cap cas he vingut a treure pit. He vingut d’una forma molt humil, com vaig fer la 
setmana passada, i com porto totes aquestes compareixences. Sabem la situació que 
estem vivint. Sabem la situació. I sabem que la solució és compartida, no és individu-
al. De veritat. No he vingut a treure pit. He vingut a donar una sèrie de xifres. I els hi 
he dit que no és la solució, no ho és. És una eina més, per la solució. És un pas més, 
per la solució. És un graó més per la solució. Però no és la solució. Sap per què no 
puc treure pit? Perquè jo demà me n’aniré a un parc de bombers, i demà passat me 
n’aniré a una comissaria, i demà passat no l’altre tornaré a una altre parc de bombers, 
i demà passat no l’altre tornaré a una altra comissaria. I em reuniré amb el Consell de 
la Policia i em reuniré amb Consell de Bombers. I saben que en la solució no hi som, 
encara, que estem treballant. Per tant, no vinc a treure pit. El pit el traurem quan la 
cosa l’hàgim capgirat del tot. Però ara per ara no podem dir que la puguem capgirar. 

Respecte a Torredembarra, bé, veurà diverses obres que n’anem parlant els dife-
rents anys, i és el pronòstic que té d’obres. El que passa és que s’han d’assignar cada 
any, els diners, o sigui, si una reparació o una nova construcció està en fases de tres 
anys, doncs, cada any veurà que nosaltres traiem una part de la partida per fer aque-
lla obra. Ja està. No és que la inaugurem, la reinaugurem i la tornem a inaugurar o 
la prometem, la reprometem i la tornem a prometre, no, no, és que és el procés de 
Torredembarra.
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Respecte a les jubilacions i les accions que tenim previstes: més promocions. No-
més passa per més promocions. No ens inventarem més nous agents. Per tant, les pro-
mocions que hem fet aquestes de xoc, si volen dir-li, de 750 i 750, doncs bé, abans no 
estabilitzem el sistema haurem d’anar passant també per més promocions. Fins que 
arribarem a un moment en el qual ja serà tanta previsió de jubilacions, tants nous 
agents, d’acord? El mateix amb bombers, eh? Aquest és l’objectiu idíl·lic. És a dir, hem 
d’arribar a un pas en el qual anem un pas per endavant. 

Els poso un exemple: quan parlem d’escoles, els infants comencen a P3, no? Tres 
anys. Per tant, com que tu comptes els naixements, tu saps tres anys abans quina 
serà la necessitat de places real que tindràs aproximadament, d’acord? Doncs l’ob-
jectiu és aquest: nosaltres anar un pas per endavant i tenir comptabilitzat, amb el 
temps que trigues a fer un mosso o a fer un bomber, doncs, amb tota aquesta anti-
cipació poder ja tirar endavant les promocions. Per què? Perquè abans que en surti 
algun ja hagi entrat l’altre, i per tant, en aquí, doncs, no tinguem cap baixa de nú-
meros. Aquest és l’objectiu que tenim. Ara no, perquè estem en pla de xoc. Estem 
recuperant a marxes forçades tota la situació. Però l’objectiu idíl·lic seria aquest. 

Respecte a Protecció Civil, ja ho veu, per part nostra el més important és la ges-
tió de l’emergència i també de la postemergència, però sempre posant les persones al 
mig. El centre de tot són les persones, i aquest és el nostre objectiu. I tenim uns ser-
veis d’emergències i de seguretat molt qualificats a aquest país, molt qualificats, molt 
professionals, que resolen les emergències, les resolen cada dia, resolen la seguretat 
cada dia, però sí que és cert que quan tens una gran emergència, amb diverses vícti-
mes, aquí hem de tenir un protocol establert. Per què? Doncs perquè aquestes víctimes 
no totes són del mateix municipi, i no tots els municipis tenen la capacitat d’afrontar, 
doncs, la gestió postemergència d’aquestes persones. 

Per tant, l’objectiu quin és? Estandarditzar uns nivells de qualitat i mínims per a 
tothom. Per entendre’ns: en un accident de tren múltiple, el que és de Barcelona té uns 
serveis postemergència, perquè els hi ofereix l’Ajuntament Barcelona, i el que és de 
Matafaluga de Dalt en té uns altres, per què?, doncs perquè és de Matafaluga de Dalt 
i l’ajuntament no té tants serveis com pot oferir l’Ajuntament de Barcelona. Això no 
pot ser, perquè llavors aquí estaríem fent catalans de primera i catalans de segona. 
Aquest no és l’objectiu. L’objectiu el que fa amb la gestió de les emergències és que 
tots siguem catalans, i tots siguem de primera. Per tant, centrant les persones al mig, 
centrant les persones al mig, la gestió de les emergències.

Crec que bàsicament els he respost a tots. Ara si volen els hi explicaré... Si ho 
recorden, els he donat deu xifres. Ara els donaré deu xifres diferents. Deu xifres 
diferents de les del principi. Els diré 30, 95, 230, 1.000, 820, 95, 3.000 i 62. Són les 
xifres que els he donat abans multiplicades per dos. Això és el que voldria? Sí, clar, 
m’hagués anat bé, segur, sí, sí. Però si multiplico per dos, per què no multiplico per 
tres, o multiplico per quatre, o multiplico per cinc, i amb els 360... És a dir, 365 dies 
que tinc l’any, tindré capacitat d’executar tot aquest pressupost? I les realitats que 
ens trobarem ens permetran tot això? No. 

Per tant, amb el que tenim, farem. Amb el que tenim, farem. Amb el que tenim 
capgirem la situació. Amb el que tenim i la confiança en els mateixos professio-
nals que estan treballant, capgirarem aquesta situació. I estic convençut que també 
amb la seva confiança. Perquè algú de vostès segurament el pressupost no el votarà. 
I potser no el vota pel Departament d’Interior i el vota per altres conceptes, per ideo-
logies estratègies, pel que sigui. N’estic convençut, que això passarà. Però jo també 
estic convençut que vostès, tal com han fet, que han agraït la feina que hem fet, i 
intentar posar un gra de sorra a l’hora de capgirar la situació, jo també els agraeixo 
a vostès la complicitat a l’hora també, que estic convençut que tindran, a l’hora d’ex-
plicar, doncs, que, bé, estem invertint una situació molt adversa. 

I si els dono les gràcies a vostès, seria injust que no donés les gràcies a tot l’equip 
humà que hi ha darrere meu, perquè jo aquí estic parlant i no sé si ho faig prou bé o 
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ho faig prou malament, no ho sé, però el que està clar és que jo tinc la sort de tenir 
un gran equip al darrere, de persones, de dones i d’homes que vetllen cada dia per-
què aquest departament capgiri la situació i perquè els catalans i catalanes estiguin 
ben servits. I començo pel consell de direcció, per tots. Avui tenim el secretari ge-
neral i la directora de serveis, però a l’entorn seu hi ha el ple de directors generals. 
Però és que després dels directors generals hi han els sotsdirectors generals, i des-
prés dels sotsdirectors generals hi han els advocats, i després hi han els no sé què, 
i després hi han els no sé «quantos», fins arribar a l’últim, fins arribar a l’últim de 
tots els treballadors, siguin dels cossos d’emergències o sigui de la part administra-
tiva. A tots i cadascun dels treballadors i treballadores del departament els agraeixo 
profundament la feina que fan, de veritat. Jo soc un paper testimonial. La gran fei-
na, el gran valor, la gran qualitat del Departament d’Interior és l’equip humà que té 
al darrere. Per tant, a tots i a totes les treballadores del departament els vull agrair 
profundament la feina que fan cada dia. Gràcies.

El president

Moltes gràcies, conseller. Doncs, obrim un torn el més breu possible, un temps 
màxim de cinc minuts, en tot cas, per als grups parlamentaris. Començant pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Conseller, un cop més, jo deixaria ja de fer volar co-
loms, especulacions, multiplicacions per dos... Basi’s en la realitat del pressupost 
sectoritzat que ens ha presentat i el mateix que, com li deia abans, encara que ha 
incrementat amb les seves partides no aporta solucions, sinó que ens aboca a que-
dar-nos en molts de casos sota mínims. 

Miri, una visió de futur adaptant-la al moment. Vostè ha parlat de diners, de què és 
amb el que disposem i el que podem fer. Escolti’m, jo encara recordo quan un president 
d’aquest Parlament, el pròfug de la justícia, el senyor Puigdemont, no anava a la con-
ferència de presidents autonòmics de les comunitats autònomes, d’un país, sí, pròsper, 
com diu el seu subtítol, i compartit, que és Espanya, amb diferentes comunitats autò-
nomes, un president que feia irresponsabilitat envers les seves funcions, igual que el 
senyor Torra. Hem vist el senyor Aragonès anar a una d’economia però no a on s’asse-
uen a una taula per, també, parlar de les necessitats els diferents presidents econòmics. 

Li vull recordar que som la comunitat autònoma amb més tributs propis. Això 
també hauria de minimitzar, quan parlem de diners i com en podem tenir. A vega-
des –com li deia a la primera intervenció–, a vegades tot també comença a cami-
nar a partir d’una gestió més acurada, més exhaustiva i més responsable. En aquest 
sentit, nosaltres sempre hem defensat i sentit en aquí, i ja hem visualitzat diferents 
grups parlamentaris, que sembla que abans de començar un futur pacte ja no s’ente-
nen. Els hem sentit, i ens preocupa ja com començaran a caminar, a partir de que es 
convoquin eleccions a Catalunya, aquests futurs pactes. Però, com li deia, responsa-
bilitat, escoltant a vegades les reivindicacions. 

Miri, hi ha oportunitats, que són les diferentes comissions d’Interior. En tenim 
cada quinze dies, on aquest diputat que li parla, que representa un grup parlamentari, 
el més important d’aquest Parlament..., li vull dir que ens cansem, darrere de cada co-
missió, de fer presentacions. Aquest grup acapara més del 80 per cent de quan parlem 
de l’ordre del dia de les comissions d’Interior. Sap què hi ha darrere? Moltes peticions 
que van envers i en el camí d’ajudar a millorar els diferents cossos: Mossos d’Esqua-
dra, Bombers, Protecció Civil, el 112, emergències en el seu context global... 

Però també li vull dir: entenem que li queda molta feina per fer. Entenem que no 
es pot estar només amagant-se darrere del plor del que m’he trobat perquè ja li he re-
cordat –i avui no deixaré de fer-ho–: aquest plor no l’ha portat aquí per diferents go-
verns que també estaven asseguts amb un mateix color, el que vostè avui aquí també 
representa. És a dir, a vegades parlar del mal endèmic que em trobo i de les solucions 
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que no arriben..., haurien de fer una retrospecció i mirar enrere d’on venim, qui ens ha 
portat. I ja l’hi dic: potser els comptes pendents els hauria de demanar als seus propis 
companys, de diferents governs anteriors. 

I per acabar. Miri, Felip V que va crear els Mossos d’Esquadra. Aquell que ara 
se celebra el tricentenari. Jo crec que aquells Mossos d’Esquadra que es varen crear 
en aquell moment per combatre, combatre frontalment el bandolerisme que en molts 
casos estava recolzat per l’aristocràcia rural –vostè ho recorda–, els nyerros i els ca-
dells, en aquell moment on es va crear... Perquè a vegades les similituds en el temps 
tenen una nota greu, i a vegades desagradable, que es repeteixin en el temps amb di-
ferents colors. Però també li diré: aquest tricentenari que ara celebrem..., com veurà, 
avui porto un pin que m’ha regalat un agent de Mossos d’Esquadra, que ve acom-
panyat d’aquella medalla –que fan pagar quinze euros, per obtenir-la, als agents... 
Avui conseller, encara que vostè no tingui la condició per anar a comprar la medalla 
–perquè només la poden comprar mossos d’esquadra–, de mosso d’esquadra, li haig 
de dir que amb aquest pressupost, avui, no se l’ha guanyada. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castel. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, té la paraula el senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, gràcies, president. A veure, conseller. Si jo l’entenc perfectament. Jo tam-
bé he governat i sé el que és governar. Però és que el pecat és d’inici, diguem-ne, per 
dir-ho d’una manera, no? Jo he dit, i hi vull insistir i tornar-ho a repetir, que l’esforç 
és evident, el seu i el del seu equip. L’esforç és evident. I és cert que per qualsevol 
cosa, sigui un viatge, sigui una carrera, sigui un camí molt llarg, qualsevol cosa, es 
comença per un primer pas. És veritat, no pots fer un viatge molt llarg i arreglar una 
situació molt complicada si no comences per un primer pas. I això són aquests pres-
supostos. És cert això, conseller. 

Però és que..., com hem arribat fins aquí? Com hem arribat fins aquí? Això no és 
una situació que arriba de Mart i de cop, «oh!, quina situació tan complicada!, què 
ha passat?» No, senyor conseller. Aquí hi ha una sèrie de, no diré culpes, però sí de 
responsabilitats, d’alguns que l’han precedit, que vostè ha dit que no volia criticar. 
Llavors, com hem arribat fins aquí? I per què és això important, conseller? 

Doncs, miri, li posaré alguns exemples, de per què és important això. Perquè mal-
grat l’esforç important, que li reconec i que s’està fent amb aquest pressupost, passen 
coses com les següents, per exemple, i em dirà: «Home, no comparis amb el 2010, no 
sé què..., hem de comparar amb...» Doncs jo ho comparo amb el 2010, que és per mi 
la situació més beneficiosa i més expansiva. I encara respecte al 2010, a dia d’avui, 
havent recuperat i havent fet aquest esforç, amb la proposta de pressupost del 2020, 
per exemple, «Trànsit i seguretat viària» –sense entrar en lo que després entraré–, 
menys 19,5 per cent de pressupost; «Formació del personal de seguretat», menys 3,8, 
«Protecció Civil», menys 23 per cent. És a dir, encara, amb aquest esforç, no hem ar-
ribat als nivells que teníem abans de la crisi. 

O, per exemple, el tema dels dos mil agents que vostè mateix comentava, no? El 
2021, deia, estarem complint les ràtios de 2006. Home, doncs, molt bé, suposo que 
quinze o setze anys després, el 2036, estarem aconseguint cobrir les necessitats del 
2020. Home, no és de rebut això, conseller.

I, quant als recursos del Servei Català de Trànsit, vostè diu que van a seguretat 
viària, conseller. Jo li dic que no és així. Si a partir d’ara serà així, perfecte. Em 
congratula i els felicito perquè facin el que s’ha de fer. Però fins ara no ha estat així, 
conseller, i els diners, o part dels diners del Servei Català de Trànsit, han anat a al-
tres coses que no són seguretat viària. 

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula del senyor Marc Parés. 

Marc Parés Franzi

Sí; gràcies, president. Bé, és evident, jo crec, que vostè i jo, conseller, no compar-
tim el mateix model d’ordre públic, de seguretat ciutadana, etcètera, i hem debatut 
sobre la qüestió en diferents ocasions. Ara bé, també crec que és evident que vostè 
i jo –i la majoria de grups d’aquesta cambra– compartim la necessitat de fer front 
a les mancances que té el Departament d’Interior. I per això crec, doncs, que hem 
fet un esforç per intentar posar-nos d’acord en algunes qüestions i poder tirar enda-
vant un pressupost que entenem que el que permet és fer avançar el país. 

I jo crec que aquest és un exercici, doncs, necessari, bé, i a més un exercici de polí-
tica que consisteix en això, és a dir, si estem aquí també és per poder arribar a acords 
per poder tirar endavant. I, per tant, jo em congratulo, doncs, que hàgim pogut arribar 
a aquest acord per fer un pas endavant. Que no és el pas necessari, que n’haurem de fer 
més? Totalment d’acord. Ara, que és un pas significatiu? Jo crec que sí, i aquí em refe-
reixo també a les comparacions que s’han anat fent, no? Primer, no podem comparar 
pressupost executat amb pressupost inicial. En tot cas, si volem comparar amb l’exe-
cutat del 2019, doncs, comparem a finals del 2020 quin és l’executat perquè serà supe-
rior. Per tant, comparem pomes amb pomes i peres amb peres i no peres amb pomes. 

Respecte a la comparació que ha fet el senyor Castillo del 2010, no? Sí, d’acord, 
comparem amb el 2010 i nosaltres el que veiem és que ens situem en un nivell similar 
de despesa en la majoria de departaments o superior, per exemple, en aquest cas, al del 
2010. Que en algunes partides concretes això pot no ser així? Efectivament, segur que 
sí. Ara, si anem a buscar ja quina és la partida concreta on..., i em sembla bé, eh?, no 
dic que no, però també posant en valor que, en el global del pressupost i en el cas d’In-
terior, doncs, sí que ens situem en aquest nivell de despesa. 

Pel que fa a algunes de les discrepàncies que posaven sobre la taula, vostè, conse-
ller, i també el diputat Roquer, de Junts per Catalunya. Bé, doncs discrepem sobre la 
qüestió fiscal, però també forma part d’aquesta voluntat de cessió d’una part i de l’altre 
i també està bé, doncs, que posem sobre la taula que discrepem sobre quin és el model 
de la fiscalitat. Ara, també deixi’m dir-los, no?, que estem on estem. Vostè mateix ha 
dit: «Amb el que tenim, farem.» Bé, doncs el que tenim ara és una situació de dèficit 
fiscal que és la que és, i és la que tenim, i el que tenim ara, diguéssim, és que no s’ha 
complert amb els pagaments pendents de Mossos d’Esquadra, o que no s’ha complert 
amb la disposició addicional tercera de l’Estatut. Per tant, tot això no s’ha  complert, i 
esperem que es compleixi, però mentrestant hem de buscar mecanismes per poder te-
nir recursos per fer front a aquestes necessitats que comentàvem. 

I nosaltres entenem que la reforma fiscal que s’ha fet, doncs, és un mecanisme 
que ens permet fer front a aquestes necessitats, no des de la pressió fiscal, com diuen 
vostès, sinó des de la redistribució, fent que paguin més aquells que més tenen i que 
paguin menys aquells que menys tenen. Per tant, aquest és un model que nosaltres 
defensem, i això no vol dir que no compartim amb vostès –que sí que ho compartim– 
la necessitat de que es pagui la disposició addicional tercera, que es facin efectius els 
pagaments pendents de Mossos o que anem cap a un nou model de finançament que 
reverteixi la situació actual. Per tant, tot això ho compartim. 

I acabo. Celebrem també, doncs, que facin l’aposta per la millora de condicions 
laborals i pel tema concret que ens ha comentat de la jubilació anticipada. Ha fet 
referència al fet que les policies locals ja tenen aquesta jubilació anticipada, com 
també ho tenen altres policies, com és l’Ertzaintza, per exemple. Aquestes altres po-
licies, per això, per exemple, també apliquen la jubilació anticipada als facultatius, 
i aquí sí que nosaltres el que reivindicaríem és que l’aplicació de la jubilació antici-
pada es faci d’acord amb les funcions i les condicions de lloc de treball i que no es 
discrimini en funció de la categoria laboral. 
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En tot cas, sobre aquesta i sobre moltes altres qüestions, segur que continuarem 
debatent, no? Per tant, el fet de que puguem permetre, com permetrà el nostre grup, 
que es tramitin aquests pressupostos, que es tirin endavant per poder tenir una eina 
molt important per fer front a les problemàtiques del país, doncs, com deia abans, 
no treu que no continuarem discrepant i que no continuarem debatent sobre quin és 
el model de seguretat ciutadana que nosaltres defensem. 

Moltes gràcies. 

El president

Gràcies, senyor Parés. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-
tituent, té la paraula la senyora Maria Sirvent.

Maria Sirvent Escrig

Sí; moltes gràcies, president. Bé, conseller, la diferència entre el seu Govern i 
l’Ajuntament de Berga és abismal. En primer lloc, perquè el compliment de l’objec-
tiu del dèficit, del deute i de la regla de la despesa, al que porta o al que ens porta 
és a una repriorització de la despesa. Això que vol dir? Que si la despesa tendencial 
per mantenir les coses tal com les coneixem, tal com estan avui, és major que l’aug-
ment d’ingressos i la capacitat de despesa que tenim, hem de poder reprioritzar les 
despeses departamentals, no? Què fa l’Ajuntament de Berga? L’Ajuntament de Berga 
el que fa és, doncs, ajustar els sous de l’equip de govern al seu codi ètic i, per tant, 
a l’Ajuntament de Berga, el Govern cobra entre 1.600 i 1.860 euros al mes. Això no 
és ni un quart del seu sou, conseller. 

Per altra banda, l’Ajuntament de Berga tampoc promou el Hard Rock com a gran 
infraestructura, tampoc promou el PDU del litoral, ni el circuit de Montmeló, ni el ser-
vei d’ambulàncies i les seves irregularitats i il·legalitats constants amb l’incompliment 
del plec de condicions; tampoc consolida les privatitzacions de serveis que suposen, 
a tot l’Estat espanyol, 93.000 milions d’euros de sobrecostos, 13.000 en corrupció; 
zero corrupció a l’Ajuntament de Berga. Tampoc fomenta l’obra publicoprivada que, 
segons la Sindicatura de Comptes, suposa un augment dels costos de l’Administració 
pública i, per tant, fa una repriorització de la despesa que aquest Govern no ha fet.

Aquests pressupostos són els mateixos pressupostos convergents que l’any passat 
el seu soci no va votar, amb una diferència de 1.300 milions d’euros i aquests pressu-
postos per l’únic que es justifiquen és per un triple pacte d’estabilitat a l’Ajuntament 
de Barcelona, al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat. En aquell moment, 
el 2017 –que escolto el meu company– hi havia un horitzó nacional i social compar-
tit. Avui aquest horitzó nacional i social compartit ha mort, ha mort perquè vostès han 
triat els seus aliats estratègics, i es diuen PSC i es diu Catalunya en Comú Podem, que 
són exactament els mateixos aliats estratègics que estan formant govern a l’Estat. I això 
és incompatible amb un horitzó de canvi social i nacional compartit, senyor conseller.

I, per últim, què passarà, quan el Tribunal Suprem confirmi la sentència del Tribu-
nal Superior de Justícia en relació amb el president Torra i aquesta sentència esdevin-
gui ferma? Com reaccionarà el Govern? Com reaccionaran els seus socis, Esquerra i 
Junts per Catalunya? Ja estan d’acord, amb com reaccionaran aleshores? O tornarem a 
viure una crisi de govern? Què passarà amb aquests pressupostos? Durarà prou aques-
ta legislatura, perquè es puguin aprovar? O faran una nova crisi de govern que posarà 
en risc també aquests pressupostos? Senyor conseller, les coses avui han canviat molt i, 
per tant, no em compari vostè l’Ajuntament de Berga amb el Govern de la Generalitat.

El president

Gràcies, senyora Sirvent. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula la senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president, i breument. Home, jo crec que avui hem vist una defensa del 
pressupost d’Interior amb més tendresa que en temps de la conselleria del senyor Saura 
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per part del representant de Podem, però, dit això, vostès ara estan parlant sobre si el 
pressupost pujava el que diu el conseller o si per contra pujava una xifra diferent, que 
és la que he donat. I és que, clar, vostès estan aferrissats a l’últim pressupost aprovat, 
que és el 2017, però la realitat és que la conselleria, òbviament, necessitava pressupost 
durant aquests anys on no hi ha hagut pressupost, i el consolidat del 2009, el que et diu 
és que és que hi ha una pujada del 8,9, que, és a dir, és una miqueta més que la mitjana. 

Jo no li he dit que tregui pit. Jo li he dit que hi han d’altres companys del consell 
de govern que tenen més pujada, amb la qual cosa, és per estar orgullós, però no 
tant, no tant, no tant. 

Dit això, vostè ens diu: «I què proposen vostès?» Això ho veuran, no?, a les es-
menes que es vegin al pressupost, quan es presenti en el seu moment. 

Al Servei Català de Trànsit, tenim les mateixes sospites, exactament les mateixes 
que el Partit Socialista, però no perquè, en fi, amb això anem de la mà, sinó perquè 
hi ha un informe de la Sindicatura de Comptes, que ja va denunciar que només s’hi 
dedicava el 46 per cent i per què, home, jo li dic una cosa: a la legislatura passada 
posar-nos tots d’acord per aprovar una proposta de resolució del Partit Popular de 
que es destinessin el 80 per cent dels recursos al Servei Català de Trànsit va costar, 
eh? O sigui, no va ser gens fàcil i no ho estan fent. No ho estan fent, perquè amb 
la pujada de sancions i de multes, no veiem que al pressupost hi hagi un increment 
substantiu amb la partida i amb la transferència concreta de multes i sancions. 

Bé, sobre el tema de Torredembarra, ja entenem el que és, una amortització d’una 
despesa, i que va passant en els anys. El que passa és que encara no s’ha comen-
çat aquesta comissaria de Torredembarra i, a més a més, hi han discrepàncies amb 
l’Ajuntament per la seva ubicació. 

Respecte de les millores o no en el cas dels agents dels Mossos d’Esquadra, és el 
que li hem dit: pressupostàriament nosaltres no veiem segons quines millores, que sí 
que estan acordades amb sindicats, però que no les veiem reflectides al pressupost. 
I després, per l’altra banda, home, a la llei d’acompanyament els treuen drets, amb la 
qual cosa nosaltres considerem que aquest pressupost és millor que l’anterior, però 
no és suficient per als reptes que té la conselleria.

El president

Moltes gràcies, senyora García. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula la senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Gràcies, conseller, per les seves respostes i argumen-
taris en la seva segona intervenció. 

Bé, pel que fa al tema de les jubilacions, ha confirmat que està d’acord que es 
puguin jubilar els mossos als cinquanta-nou anys, el qui vulgui, que no està obligat. 
És evident que això és una cosa satisfactòria, perquè és una demanda que els sin-
dicats ens han fet arribar a tots els grups parlamentaris, el tema de la jubilació als 
cinquanta-nou anys. I és evident que aquesta jubilació suposarà tenir una planifica-
ció per tal que el tema dels efectius que té..., la plantilla d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra no es vegi afectada. Per tant, vostè ha dit que a dia d’avui s’està fent un 
pla de xoc per millorar la situació de la manca d’efectius i per tal de preveure que 
aquestes jubilacions no afectin aquest nombre d’efectius i que per prevenir el tema de 
les jubilacions és més promocions, més promocions. Per tant, esperem, doncs, que es 
puguin dur a terme noves promocions i que el dia que es pugui ja acordar del tot el 
tema de la jubilació, no afecti el nombre d’efectius que té el cos. 

Pel que fa al tema de la negociació amb els sindicats que s’està duent a terme, 
vostè ha mostrat el seu convenciment que hi haurà un acord de consens. Per part 
del nostre grup, esperem que aquest acord de consens hi pugui ser, pel bé del cos, 
perquè és del tot necessari i esperem que pugui ser el més ampli possible amb to-
tes les forces sindicals que existeixen. I esperem que aquest acord de consens amb 
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els Mossos sigui també igual que l’acord que es va dur a terme l’any passat amb els 
Bombers, que sigui un acord de consens i que totes les parts hi estiguin plenament 
satisfetes, amb els acords a què s’arribi. Des del nostre grup, doncs, l’encoratgem a 
que es pugui arribar a aquest acord. 

Pel que fa al tema del pressupost, ja he dit a la meva primera intervenció que se-
gur que no és el pressupost ni que al nostre grup desitjaríem ni que vostè, conseller, 
desitjaria, perquè tots voldríem, desitjaríem que el pressupost tingués més despesa, 
es poguessin dur a terme més despeses en tots els departaments i, especialment, 
també al Departament d’Interior per poder fer efectiu i pal·liar tot i abordar totes les 
mancances i dificultats que a dia d’avui encara existeixen al Cos de Mossos d’Es-
quadra i al Cos de Bombers de la Generalitat, però amb el nivell d’ingressos que 
tenim i les despeses que podem tenir, doncs, és el pressupost millor possible a dia 
d’avui. I sí que ajuden a pal·liar algunes de les mancances que existeixen, no totes, 
però és un primer pas per abordar en un futur totes aquestes mancances. 

És evident que no ens hem acostat, no arribem al pressupost de despesa del 2010, 
que és el pressupost abans de la crisi. És totalment d’acord, ens acostem, però no 
hi arribem, bàsicament perquè també la situació és completament diferent a la del 
2010, perquè ara existeix una regla de despesa on no et pots endeutar i, per tant, això 
també dificulta augmentar el nombre de despeses en aquest sentit. 

També pel que fa al tema de la Junta de Seguretat del 2006, que es va acordar el 
desplegament de fins a..., bé, que la plantilla ideal fora els 18.200 mossos d’esqua-
dra. Amb aquestes noves promocions s’arribarà molt a prop d’aquestes xifres i espe-
rem que es puguin dur a terme noves promocions, però sí que és veritat que des del 
2006, que es va aprovar aquest acord a la Junta de Seguretat, fins al 2015, aquesta 
Junta de Seguretat no es va celebrar. Van estar sis anys sense celebrar-se..., no, més, 
nou anys sense celebrar-se juntes de seguretat, cosa que va dificultar que es pogues-
sin convocar noves places de Mossos d’Esquadra. Va suposar que no es fes efectiu 
el deute que té l’Estat amb la Generalitat pel desplegament dels Mossos d’Esqua-
dra que hi va haver previs a les últimes juntes de seguretat. I aquests 800 milions 
d’euros de deute que tenia l’Estat amb la Generalitat, això també va dificultar i ha 
dificultat que el departament no tingués més diners, més pressupost per a desplegar 
noves promocions de Mossos, per a millorar el tema de les mancances de material 
d’efectius. Per tant, això també ha perjudicat que les despeses en el departament fos-
sin més curtes del que tots voldríem i desitjaríem. 

Com he dit abans, no és el millor pressupost que tots voldríem, és el pressupost 
que tenim i, amb la urgència i la necessitat que fa que el país disposi d’un pressu-
post, esperem que es pugui aprovar definitivament i poder pal·liar totes aquestes 
mancances i necessitats. 

I abans d’acabar, també mostrar un agraïment, com ha fet el conseller, a tots els 
treballadors i treballadores del departament i a tot el Cos d’efectius de Mossos d’Es-
quadra i Bombers per a la seva feina i tasca, que duen a terme dia rere dia per ga-
rantir la seguretat i les emergències del nostre país. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Fornells. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, té la paraula el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Dues coses molt breus. Una, el finançament de les adminis-
tracions en principi hauria d’obeir a un principi de justícia, de justícia amb les aporta-
cions que fan, amb les necessitats que tenen els seus ciutadans, no pas amb l’assistència 
o no a no sé quin carai de reunions. 

I els donaré una última dada i ja no els en donaré cap més, avui. Catalunya per-
cep per habitant 2.468 euros, en termes homogenis, després del reequilibri del finan-
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çament i tots els mecanismes de compensació. És la posició desena, i aporta com la 
tercera. Sí. Sap quant cobra per habitant, quins ingressos té per habitant Aragó, que 
és la tercera comunitat autònoma?: 2.849, 400 euros més per habitant. Quatre per set 
i mig són trenta, no? Trenta mil milions, serien? Eh? Per tant, no depèn d’on anem o 
on deixem d’anar. El finançament dels tributs que es recapten aquí haurien d’obeir a 
una qüestió de justícia i tornar als ciutadans d’aquí, aplicant els mecanismes de com-
pensació que sigui, però que siguin justos, sobretot. 

Dit això, conseller, equip del conseller, des del nostre grup els felicitem, han 
fet una bona tasca, han fet una bona detecció dels problemes del seu departament, 
han endegat solucions i han endegat mesures per solucionar aquests problemes. Ens 
anirem trobant, sens dubte, perquè confiem en que vostès tornin a gestionar aquest 
pressupost després de les eleccions. Ens trobarem i valorarem els ítems que hi ha 
en aquest pressupost, que estem convençuts que serviran per millorar la seguretat. 
Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Roquer. Ara sí, per tancar ja la compareixença, el més breu que 
pugui, té la paraula el conseller Miquel Buch.

El conseller d’Interior

No pateixi, president, que no obriré torn perquè no aniré a polemitzar ni res. Vull 
dir, res, quatre reflexions. 

Conceptualment la diferència és aquesta, diputat Castel. No vinc a buscar cap 
medalla, jo. (El president diu: «Sense referències.») Sí, sense referències. No vinc a 
buscar cap medalla. Disculpi. No vinc a buscar cap medalla. Conceptualment no. 
Vinc a ser un més a l’hora de treballar d’una forma molt humil.

Respecte a la situació al departament, quan jo deia «qui ha estat el culpable, el 
que s’ho va gastar tot, el que ho va gestionar després, el no sé què, no sé «quantos...» 
Lo important és dedicar el temps a buscar la solució, no a trobar el culpable. Jo crec 
que ja hi haurà algú que podrà buscar-ho, però ara mateix a mi m’ha tocat buscar 
solucions, i crec que a nosaltres ens ha tocat buscar solucions. 

I sobre la tendresa, bé, doncs, miri, prefereixo tendresa a hostilitat. Jo soc d’a-
quests. Jo prefereixo la tendresa a l’hostilitat. Soc d’aquesta... No, no, a la diputada la 
CUP, no perquè no hi sigui, però no li contestaré. Però en tot cas sí que vull acabar 
amb això, eh?, gràcies a tots i a totes, perquè segur que complementaran el pressu-
post, igual com han complementat des de la Comissió d’Interior la feina que anem 
fent i ho conti nuaran fent.

Per tant, gràcies. Ens anirem trobant, anirem veient quin és el pressupost que 
aprovem, i no oblidin que amb el pressupost aprovat és un punt i a part. Són més 
reptes que ens trobarem, però és un punt i a part, perquè aquesta feina continuarà. 
I sigui qui sigui, que, ho repeteixo, intentarem estar nosaltres al capdavant del De-
partament d’Interior, sigui qui sigui el que estigui al capdavant, doncs, trobarà el 
meu suport a l’hora de gestionar. De veritat, a nivell personal i polític.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, conseller.
Doncs, bé, no queda més que agrair-li la presència al conseller, en nom del Go-

vern, i al secretari general, directora de Serveis, fent la presentació d’aquests pres-
supostos del Departament d’Interior. Hem engegat el tràmit parlamentari. Doncs, el 
seguirem amb tota la dedicació i la cura necessària i ens hi tornarem a trobar ben 
aviat, suposo. Per tant, moltes gràcies.

I aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a la una del migdia i quatre minuts.
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