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Fitxer 31CI1 

 
 
XII legislatura · sisè període · sèrie C · número *** 

 

Comissió d’Interior 

Sessió 31, dimecres 11 de novembre de 2020 

Presidència de I’I. Sr. Matías Alonso Ruiz 

 

Sessió 31 de la CI 

La sessió de la Comissió d’Interior (CI) s’obre a ***. Presideix Matías Alonso Ruiz, 

acompanyat del vicepresident, Ramon Espadaler i Parcerisas, i del secretari, Lluís 

Guinó i Subirós. Assisteix la Mesa la lletrada Clara Marsan Raventós. 

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

Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín i María Francisca Valle Fuentes, pel 

G. P. de Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Aurora Madaula i Giménez, 

Ferran Roquer i Padrosa i Marc Solsona i Aixalà, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

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

Picas Albets i José Rodríguez Fernández, pel G. P. Republicà; Assumpta Escarp 

Gibert, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, pel G. P. de 

Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Daniel Serrano Coronado, pel S. P. del Partit 

Popular de Catalunya. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les 

actuacions del seu departament (tram. 355-00201/12). Conseller, del Departament 

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

sobre les càrregues policials durant el desnonament d’una família al barri del Carmel 

el 17 de setembre de 2020 (tram. 354-00370/12). Marc Parés Franzi, del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de 

sessió informativa. 

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

sobre els disturbis que es van produir l’1 d’octubre de 2020 (tram. 354-00381/12). 

Matías Alonso Ruiz, juntament amb 1 altre diputat del Grup Parlamentari de 

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

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

sobre l’increment de la inseguretat a l’àrea metropolitana de Barcelona (tram. 354-

00389/12). Dimas Gragera Velaz, juntament amb 1 altre diputat del Grup 

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

5. Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Alcalà, president de l’Associació de 

Bombers Voluntaris de Catalunya, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 

la situació i els problemes dels bombers voluntaris de la Generalitat (tram. 356-

00870/12). Assumpta Escarp Gibert, juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença. 

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

d’Interior perquè informi sobre els disturbis que es van produir l’1 octubre de 2020 

(tram. 356-00899/12). Matías Alonso Ruiz, juntament amb 1 altre diputat del Grup 

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

7. Sol·licitud de compareixença de Montserrat Royes Vila, directora de l’Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 

la formació que l’Escola de Policia de Catalunya i l’Àrea de Brigada Mòbil van fer a 

inspectors de seguretat de Las Condes, a Santiago de Xile (tram. 356-00902/12). 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb 1 altre(s) 

diputat(s) del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença. 
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El president 

Bona tarda, obrim la sessió, la trenta-unena sessió de la Comissió d’Interior d’aquest 

dimecres 11 de novembre de 2020, que també és telemàtica, també per 

videoconferència. 

Abans de tot, vull proposar un canvi d’ordre del dia als grups parlamentaris i 

demanar-los si tenen cap substitució. Hi ha cap substitució dins dels grups? Sí, 

senyor Roquer. 

Ferran Roquer i Padrosa 

No, no, per nosaltres, no. Deia que no, president.  

El president 

Per tant, entenc que no hi ha cap substitució.  

Doncs la proposta que els faig és canviar l’ordre del dia en el sentit de primer fer les 

votacions de les sol·licituds de compareixença i de sessions informatives que 

comprèn l’ordre del dia, que són del punt 2 al punt 7, i tot seguit faríem la sessió 

informativa amb el Consell d’Interior, si els hi sembla bé als portaveus. 

Ferran Roquer i Padrosa 

Per nosaltres, cap problema, president.  

Jean Castel Sucarrat 

Per nosaltres, cap problema, president.  

Maria Sirvent Escrig 

Tampoc per nosaltres, president.  

Montserrat Fornells i Solé 

Per part nostra, tampoc cap problema. 

Assumpta Escarp Gibert 

D’acord, president.  

Daniel Serrano Coronado 

D’acord, també nosaltres.  
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Marc Parés Franzi 

D’acord també. 

El president 

Per tant, modifiquem l’ordre del dia en aquest sentit, queda modificat en el sentit de 

que el primer punt que debatrem, el punt 2, és del 2 al setè i tot seguit faríem la 

sessió informativa. 

Sol·licitud de sessió informativa d’Interior amb el conseller 

d’Interior sobre les càrregues policials durant el desnonament 

d’una família al barri del Carmel el 17 de setembre de 2020  

354-00370/12 

Per tant, el primer punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de sessió informativa de la 

Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les càrregues policials durant el 

desnonament d’una família al barri del Carmel el 17 de setembre de 2020. Està 

proposada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. El senyor Parés 

vol presentar la sol·licitud?  

Marc Parés Franzi 

Podem passar a votar directament.  

El president 

Molt bé, doncs, la sotmetem a votació. Els hi recordo que demanaré als portaveus 

del grup el sentit del vot del grup.  

Vots a favor? 

Ciutadans? 

Perdó, ho farem diferent. Aniré cridant portaveu per portaveu. 

Senyor Castel, en nom de Ciutadans. 

Jean Castel Sucarrat 

Vot a favor.  
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El president 

A favor. El senyor Roquer.  

Ferran Roquer i Padrosa 

A favor. 

El president 

La senyora Montserrat Fornells. 

Montserrat Fornells i Solé 

A favor. 

El president 

La senyora Assumpta Escarp.  

Assumpta Escarp Gibert 

A favor. 

El president 

El senyor Marc Parés. 

Marc Parés Franzi 

A favor. 

El president 

La senyora Maria Sirvent. 

Maria Sirvent Escrig 

A favor, president. 

El president 

I el senyor Daniel Serrano.  

Daniel Serrano Coronado 

A favor. 

El president 
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Per tant, queda aprovada per unanimitat. 

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre 

els disturbis que es van produir l’1 d’octubre de 2020  

354-00381/12 

El següent punt és la sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 

el Conseller d’Interior sobre els disturbis que es van produir l’1 d’octubre de 2020, 

presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Suposo que no cal tampoc 

presentar-la. 

El Grup Parlamentari de Ciutadans.  

Jean Castel Sucarrat 

Vot a favor. 

El president 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, senyora Escarp. 

Assumpta Escarp Gibert 

A favor. 

El president 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.  

Marc Parés Franzi 

En contra.  

El president 

En contra. Subgrup Parlamentari de la CUP-Crida Constituent.  

Maria Sirvent Escrig 

En contra. 

El president 

Grup Parlamentari de... Perdó, subgrup parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya.  
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Daniel Serrano Coronado 

A favor. 

El president 

I el Grup Parlamentari Republicà.  

Montserrat Fornells i Solé 

En contra. 

El president 

I Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.  

Ferran Roquer i Padrosa 

En contra, president.  

El president 

Per tant, queda rebutjada la sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior 

amb el conseller d’Interior sobre els disturbis que es van produir l’1 d’octubre per 10, 

12, 12 vots en contra o, dit d’una altra manera, 9 vots a favor i 12 en contra. 

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre 

l’increment de la inseguretat a l’àrea metropolitana de Barcelona  

354-00389/12 

El següent punt és el punt número 4, que és la sol·licitud de sessió informativa de la 

Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’increment de la inseguretat a 

l’àrea metropolitana de Barcelona, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Jean Castel Sucarrat 

A favor, president. 

El president 

Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar. 

Assumpta Escarp Gibert 
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A favor.  

El president 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 

Marc Parés Franzi 

En contra. 

El president 

Subgrup Parlamentari de la CUP-Crida Constituent.  

Maria Sirvent Escrig 

En contra.  

El president 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.  

Daniel Serrano Coronado 

A favor. 

El president 

Grup Parlamentari Republicà.  

Montserrat Fornells i Solé 

En contra. 

El president 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.  

Ferran Roquer i Padrosa 

En contra, president.  

El president 

Per tant, queda rebutjada la sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior 

amb el conseller d’Interior sobre l’increment de la inseguretat a l’àrea metropolitana 

de Barcelona per 9 vots a favor i 12 en contra. 
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Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Alcalà, president de 

l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, perquè informi 

sobre la situació i els problemes dels bombers voluntaris de la 

Generalitat  

356-00870/12 

El següent punt és la sol·licitud de compareixença de Josep Maria Alcalà, president 

de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, davant la Comissió d’Interior 

perquè informi sobre la situació i els problemes dels bombers voluntaris de la 

Generalitat, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Senyora Escarp.  

Assumpta Escarp Gibert 

President, retiraríem aquesta sol·licitud, perquè n’entrarem una altra més complerta 

pel que fa a les associacions de bombers voluntaris.  

El president 

Molt bé, doncs queda retirat aquest punt de l’ordre del dia.  

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia 

perquè informi sobre els disturbis que es van produir l’1 octubre 

de 2020  

356-00899/12 

El següent punt és la sol·licitud de compareixença del director general de la Policia 

davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les històries de produir l’1 

d’octubre de 2020, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. El sotmetrem a 

votació. 

Grup de Ciutadans.  

Jean Castel Sucarrat 

A favor, president.  

El president 

Grup Socialistes i Units per avançar. 
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Assumpta Escarp Gibert 

En contra. 

El president 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.  

Marc Parés Franzi 

En contra. 

El president 

Subgrup Parlamentari de la CUP-Crida Constituent.  

Maria Sirvent Escrig 

En contra, president. 

El president 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 

Daniel Serrano Coronado 

A favor.  

El president 

Grup Parlamentari Republicà.  

Montserrat Fornells i Solé 

En contra.  

El president 

Grup Parlamentari Junts per Catalunya.  

Ferran Roquer i Padrosa 

En contra. 

El president 

Per tant, queda rebutjada aquesta sol·licitud de compareixença del director general 

de la Policia a la Comissió d’Interior perquè informi sobre els disturbis que es van 

produir l’1 d’octubre de 2020 per 7 vots a favor i 14 en contra. 
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Sol·licitud de compareixença de Montserrat Royes Vila, directora 

de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, perquè informi 

sobre la formació que l’Escola de Policia de Catalunya i l’Àrea de 

Brigada Mòbil van fer a inspectors de seguretat de Las Condes, a 

Santiago de Xile  

356-00902/12 

El següent punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença de Montserrat 

Royes Vila, directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, davant la 

Comissió d’Interior perquè informi sobre la formació que l’Escola de Policia de 

Catalunya i l’Àrea de Brigada Mòbil van fer a inspectors de seguretat de Las Condes, 

a Santiago de Xile. Presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem. Sotmetem a votació la proposta. 

Grup de Ciutadans. 

Jean Castel Sucarrat 

A favor, president.  

El president 

Grup de Socialistes i Units per Avançar.  

Assumpta Escarp Gibert 

A favor. 

El president 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.  

Marc Parés Franzi 

A favor.  

El president 

Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.  

Maria Sirvent Escrig 

A favor.  
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El president 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.  

Daniel Serrano Coronado 

A favor.  

El president 

Grup parlamentari de... Grup Parlamentari Republicà.  

Montserrat Fornells i Solé 

A favor. 

El president 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.  

Ferran Roquer i Padrosa 

A favor. 

El president 

Per tant, queda aprovada la sol·licitud de compareixença de Montserrat Royes Vila, 

directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comissió d’Interior 

perquè informi sobre la formació que l’Escola de Policia de Catalunya i la Brigada 

Mòbil van fer a inspectors de seguretat de Las Condes a Santiago de Xile per 

unanimitat. 

Sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre les 

actuacions del seu departament  

355-00201/12 

Tot seguit, dono la benvinguda al senyor Miquel Sàmper, conseller d’Interior de la 

Generalitat de Catalunya, perquè comparegui en sessió informativa davant de la 

Comissió d’Interior (per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de 

la intervenció de l’orador) en aquesta comissió. Benvingut, conseller.  

El conseller d’Interior (Miquel Sàmper Rodríguez) 

Gràcies, president.  
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El president 

L’informo que el procediment per substanciar la sessió informativa serà vostè 

disposa d’un primer torn, fins a una hora de duració. Tot seguit intervindran els grups 

parlamentaris de major a menor, deixant per al final els dos grups que donen suport 

al Govern, que ho faran tots ells per un temps màxim de deu minuts. S’entén que 

són cinc minuts per cada subgrup parlamentari. I després vostè tindria un primer torn 

de resposta als grups parlamentaris d’una durada de trenta minuts. Si fos cas que 

els grups parlamentaris volguessin fer algun aclariment, obriríem un segon torn, ja 

més breu perquè vostè finalment tanqués la sessió informativa.  

Per tant, benvingut, conseller i comencem, li dono la paraula perquè faci la seva 

intervenció. 

El conseller d’Interior 

Moltíssimes gràcies, president, a la vostra disposició. La resta de membres de la 

Mesa, diputats, diputades, que ens acompanyeu avui comparec a petició pròpia 

davant d’aquesta Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya per definir el que 

han de ser les línies de treball i els objectius que ens hem marcat al Departament 

d’Interior, especialment davant d’aquesta crisi sanitària.  

Ja us comento, l’altre dia ho vam comentar, que la compareixença no serà la mateixa 

que haguéssim fet en circumstàncies normals. Crec que tots sabem que marca molt 

l’esdevenir d’aquesta conselleria el que està sent aquesta crisi sanitària. I, per tant, 

doncs veureu que té un tarannà una mica diferent.  

Ateses aquestes restriccions i la situació sociosanitària en la qual ens trobem, no 

puc estar acompanyat com m’hagués agradat de la resta de l’equip directiu del 

departament ni dels directors i directores dels serveis territorials, als quals agraeixo 

el seu compromís i la seva feina diària. Ens posem tots a la vostra disposició per tot 

allò que pugueu necessitar a partir d’ara en la tasca comú que tots realitzem, quant 

el que és la seguretat, quant el que són les tasques que estan inserides en el 

Departament d’Interior.  

Vull fer-vos arribar un compromís clar, ho hem anat fent amb tots vosaltres a títol 

individual, amb alguns més, amb alguns menys, que és una idea de diàleg. Entomo 
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aquesta compareixença amb la voluntat d’escoltar-vos, d’escoltar totes les propostes 

i consideracions que tots els grups parlamentaris que representeu segur que feu 

sempre amb l’intent de millorar el servei que prestem a la societat. 

Som uns grups heterogenis, diferents, cadascú tenen visions diferents, però de ben 

segur que temes tan rellevants com la seguretat han de tenir sempre en consideració 

totes les iniciatives, totes les tendències, tots els tarannàs socials i polítics. La nostra 

missió com a Departament d’Interior és garantir el dret a la seguretat per mitjà d’un 

seguit de polítiques planificades, tant des de la perspectiva proactiva com reactiva. 

De l’èxit d’aquestes accions en depèn el lliure exercici de drets i llibertats, sabeu que 

jo estic parlant molt d’això, de la ciutadania de Catalunya. Tenim el ferm compromís 

d’oferir un servei públic de qualitat que estigui basat en la proximitat, la coordinació, 

el diàleg, la col·laboració permanent entre les diferents institucions i treballem per 

mantenir Catalunya com un país capdavanter en matèria de seguretat i 

d’emergències.  

Com tots vostès sabeu, com tots vosaltres sabeu, Catalunya està vivint una de les 

crisis més greus dels darrers temps; una crisi sense precedents, o amb precedents 

cents anys enrere i el Govern de la Generalitat ha fet front a una situació 

d’emergència tenint clar en tot moment que la salut dels catalans i catalanes era el 

més important. I per això vull començar donant el meu més sincer condol a totes les 

famílies, amics de les persones que han deixat aquests darrers mesos a 

conseqüència de la pandèmia provocada per Covid-19. Al Departament d’Interior, 

des de l’inici de la pandèmia, es van activar tots els nostres cossos per poder 

gestionar-la: Protecció Civil, Mossos d’Esquadra, Bombers. Paral·lelament, vam 

activar també una afectació per al 112 i en Trànsit. 

Destacar també la implicació i coordinació amb les policies locals i, per tant, la ferma 

voluntat de compartir les decisions amb el territori i amb el món local. Tota 

l’estructura del Departament d’Interior està abocada a un treball permanent per 

aquesta pandèmia i és possible gràcies a milers de treballadors i treballadores 

públiques amb una gran vocació de servei públic. Perquè aquest gran objectiu sigui 

una realitat, que no és fàcil, és imprescindible la tasca dels cossos de seguretat i 

d’emergències. Per això, vull agrair de forma sincera i directa als professionals de la 
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seguretat i de les emergències, al cos de Mossos d’Esquadra, al Cos de Bombers 

de la Generalitat, Protecció Civil i també al SEM, Agents Rurals i d’altres cossos 

operatius i també al personal del Departament que dona suport a aquests cossos 

operatius per la seva professionalitat i la seva indiscutible vocació de servei.  

No em vull oblidar, i ho aniré repetint en diversos moments, la gran feina que estan 

fent les policies locals al món local i, per tant, al territori. La coordinació que, com 

sabeu, ja prové d’aquell punt quinzè d’aquella resolució, si no em falla la memòria, 

de 15 d’octubre del Procicat ordenava que aquesta coordinació entre policies locals 

i mossos d’esquadra anés més endavant i us haig de dir que està essent un èxit. 

 

Fitxer 31CI2 

Que s’ha fet un gran treball i que aquest té uns efectes ho demostra la valoració de 

la ciutadania. Deixant de banda posar-nos medalles, que no és el cas, però sí 

reivindicant tota la feina feta pels milers de servidors públics del Departament 

d’Interior, deixeu-me recordar que la darrera enquesta del CEO indicava que la 

ciutadania puntuava amb un 7 sobre 10 l’actuació del Departament d’Interior en la 

gestió de la crisi de la Covid-19. Això, lluny de fer-nos abaixar la guàrdia, ens 

esperona a continuar treballant, perquè hi ha encara un camp de millora, com a tot 

arreu.  

Els ciutadans coneixen i valoren la tasca dels mossos i mosses que, des del 

confinament de la Conca d’Òdena, han estat a peu de carrer i de carretera per 

garantir la implementació de les mesures sanitàries, per garantir la seguretat de tots, 

per ajudar els veïns i veïnes, especialment els més vulnerables que han patit 

especialment el confinament. O la tasca dels Bombers de la Generalitat, desinfectant 

espais sociosanitaris com residències d’avis. O bé els operadors i personal tècnic 

del telèfon d’emergències 112, que han vist com es batien tots els rècords d’activitat 

i han fet tots els esforços per atendre la ciutadania. O bé la feina dels tècnics i 

tècniques de Protecció Civil o Territori, donant suport als municipis colze a colze amb 

els alcaldes i alcaldesses per atendre els veïns de cada racó, ajudant a interpretar 

la normativa estatal, no fàcil, o garantint-ne de nova de la mà de les autoritats 

sanitàries.  
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La gestió de la segona onada de la pandèmia, en relació amb la Direcció General de 

la Policia de Catalunya, dades tancades a 10 de novembre. Seguim observant un 

compliment generalitzat, un compliment que s’explica per la responsabilitat de la 

ciutadania, que entén que les restriccions són molt dures, feixugues, pesades, 

antipàtiques, però que, com indiquen les autoritats sanitàries, són necessàries. 

Agraïm, ho hem fet en rodes de premsa, aquest compliment. Som en una cursa de 

llarga durada, amb pujades, parts més planes i esperem que aviat parts que facin 

baixada. Però cal tenir en compte que no hi hauran solucions ni màgiques ni 

immediates i amb això vull ser clar i transparent. Per tant, agrair el compliment i 

demanar que seguim tots plegats, aquí també un esforç als grups polítics, als grups 

parlamentaris, en aquesta situació d’alerta, de responsabilitat de tothom.  

Voldria recordar també la modificació que hi ha hagut, que s’ha fet al Procicat i que 

és vigent des del dilluns i que permet recollir, per exemple, el menjar per endur fins 

a les 22 hores; una modificació, abans era fins a les nou. I sabeu també que amb la 

simple exhibició del tiquet o factura de compra, hom pot arribar al seu domicili, per 

tant, emprant el mínim temps possible, però aquest serà, diguem-ne, el document 

que farà que, si l’atura alguna autoritat, doncs pugui justificar quin és el motiu pel 

qual després de les deu encara està a fora del carrer.  

L’actual situació d’emergència derivada de la Covid-19 va comportar l’activació del 

pla d’actuació del Procicat per a emergències associades a malalties transmissibles 

emergents amb potencial alt risc que actualment es troba en fase d’emergència 1. 

Aquest pla estableix l’estructura operativa i de direcció necessàries per garantir la 

coordinació de la resposta a l’emergència en Catalunya. Des d’Interior, aportem 

l’experiència en la gestió d’emergències que ens permet conèixer les dificultats 

d’aplicar mesures d’emergència que comporten limitacions d’activitat a la població. 

Restricció de drets, que és la realitat. Experiència per avaluar la viabilitat de les 

mesures que es proposen epidemiològicament des de la perspectiva del 

comportament social i controls possibles. I hem aportat tots els elements relatius a 

evitar aglomeracions, distàncies, fluxos de mobilitat, entrades, sortides. Som els 

interlocutors directes amb els ajuntaments, coneixem les problemàtiques que ens 

fan arribar alcaldes, alcaldesses, tècnics de Protecció Civil, policies locals.  
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Això ens permet modular uns plans per respondre a aquestes necessitats. Aquesta 

feina, realitzada a l’empara del pla d’actuació del Procicat per emergències 

associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, ha servit, 

per exemple, per donar cobertura, pautes i directrius i no està anant gens malament. 

En aquest sentit, vull informar que el Departament d’Interior, amb la participació de 

la Direcció General de Protecció Civil a través del Procicat, ha tramitat conjuntament 

amb el Departament de Salut fins a cent trenta plans, seixanta-cinc per regular el 

desconfinament durant l’estat d’alarma i seixanta-cinc per regular l’etapa de represa 

posterior a l’estat d’alarma. 

Aquests plans que s’elaboren als departaments responsables de cada sector 

d’activitat s’avaluen i s’ajusten amb part d’un equip tècnic mixt de Protecció Civil, 

Interior i Salut que estudia cada proposta del pla. Fins que Salut i Interior no donem 

el vistiplau, no es tramiten al Procicat. Cal destacar que, a diferència de la majoria 

de causes que activa el Procicat, quan l’emergència és de Salut preval sempre per 

raons òbvies el criteri de les autoritats sanitàries.  

Tots aquests plans, aquestes línies d’actuació s’han elaborat treballant i millorant de 

la mà dels sectors afectats. D’aquesta manera, amb les necessitats sanitàries i 

epidemiològiques com a marc d’actuació, hi ha hagut una feina quirúrgica per 

adaptar-hi les necessitats socials i també les econòmiques. Des de la Direcció 

General de Protecció Civil, s’ha elaborat un pla estratègic intern per afrontar de forma 

millorada l’emergència, tant si hi ha un empitjorament de la situació com l’arribada 

imminent de l’hivern i les activitats en espais interiors i amb actes familiars i socials 

importants com ara, per exemple, el Nadal, com per la fase posterior de recuperació. 

Aquest pla estratègic es fonamenta en potenciar els quatre pilars bàsics d’actuacions 

de l’emergència: planificació estratègica, coordinació operativa, suports als locals i 

sensibilització i comunicació a la població. 

Per impulsar aquesta estratègia de manera efectiva, es crearà de manera immediata 

un equip multidisciplinar d’especialistes en les quatre matèries que us he anunciat, 

abans indicades, per reforçar les funcions de Protecció Civil de les unitats de 

planificació, sensibilització, coordinació i gestió de l’emergència. Aquestes 

actuacions són estratègiques i imprescindibles en aquest moment. La creació 
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d’aquest equip permetrà donar resposta a necessitats detectades al llarg d’aquesta 

emergència i que cal corregir.  

La Direcció General de Policia en el que ha estat o està sent la gestió de Covid-19. 

Durant aquesta crisi sanitària les intervencions policials vinculades tenen com a 

objectiu impedir les activitats i serveis suspesos, comprovar la mobilitat..., comprovar 

que la mobilitat es realitzi d’acord als supòsits permesos sempre amb el propòsit 

d’explicar i cercar la col·laboració dels ciutadans, sempre amb voluntat pedagògica. 

En aquest context d’emergència sanitària, la policia ha de fer front a una gran varietat 

de circumstàncies que requereixen d’una resposta diferent, sent necessari un cert 

grau de discrecionalitat per part de l’agent de policia a l’hora de donar una resposta 

adequada però reduint-lo a la màxima expressió, a la mínima expressió. Les 

mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del cost epidèmic 

de la pandèmia de la Covid-19 s’actualitzen constantment, de vegades diàriament, i 

varien segons els municipis i requereixen, per tant, d’aquí aquella petita arbitrarietat 

per part dels agents, un esforç constant de contínua actualització en la normativa. 

Dades de les actuacions policials durant el nou estat d’alarma: control sobre la 

mobilitat i identificació de persones vehicles, activitat sancionadora a persones, 

vehicles i establiments. Faig un període de dades que tenim tancades fins al 4 de 

novembre. S’han practicat cinc mil identificacions de persones i 1.854 identificacions 

de vehicles. En el marc del Pla Operatiu Oris, s’han aixecat actes en aplicació de la 

Llei 18/2009 de Salut Pública i de la llei 20/85 de prevenció i assistència en matèria 

de substàncies que poden generar dependència. En aplicació de la Llei de Salut 

Pública, s’han aixecat en el període indicat 1.526 actes per incomplir l’obligació de 

l’ús de mascaretes, 429 per trobada o reunió superant el nombre de persones, 2.669 

actes per incompliment de les restriccions de mobilitat, 159 actes per consum 

compartit d’alcohol a la via o espai públic i 208 actes per incompliment de mesures 

cautelars establertes per les autoritats sanitàries.  

En aplicació de la llei 20/85 de prevenció i assistència en matèria de substància que 

poden generar dependència, s’han aixecat en el mateix període que us deia, setanta-

dues actes per consum compartit d’alcohol a la via pública o a l’espai públic. El total 

d’actes aixecades per aquests motius el període indicat ha estat de 380. El total 



Comissió d’Interior 

Sessió núm. 31 / 11 de novembre de 2020 

 

20 

d’actes aixecades en el marc del Pla Operatiu Oris, com us deia, tot aplicant les dues 

normatives indicades, és de 5.443 entre el període, com us deia abans, que va del 

25 d’octubre i el 4 de novembre. 

Dades a 9 de novembre, de la darrera nit del cap de setmana. Van haver-hi 161 

actes aixecades per Mossos per saltar el confinament nocturn i un local tancat. El 

cap de setmana –això que us deia era el dia 9– el cap de setmana passat, divendres, 

dissabte i diumenge, les zones de confinament perimetral van ser 668 actes 

aixecades per Mossos per saltar-se el confinament, onze locals tancats.  

Des del 16 d’octubre, hi han hagut 22.297 actes a persones per incompliment, 

12.576 instruïdes per policies local, 9.721 aixecades per Mossos. Aquí, us deia 

abans, us parlava de la coordinació entre Policia Local i Mossos d’Esquadra. 

Imagineu, hi ha de l’ordre d’un 60 per cent instruïdes per policies locals. Tres-centes 

noranta-cinc actes a establiments, també fetes per Mossos i policies locals.  

Pel que fa al confinament nocturn, també hi ha hagut una baixada sostinguda i forta 

des que es va implantar, especialment entre la franja que va des de les 10 fins a les 

12 de la nit, ja que entre mitjanit i les sis de la matinada ja era molt residual la 

mobilitat. També veiem que hi ha un descens molt important dels caps de setmana. 

Per tant, un compliment generalitzat del confinament perimetral de divendres a 

dilluns. Divendres hi va haver un descens del 40 per cent aproximadament de la 

meitat respecte d’un divendres equivalent del 19 i el cap de setmana, dissabte i 

diumenge, el descens va arribar entre un 80 i un 85 per cent, que com ja vam veure 

el divendres, dissabte i dilluns de la setmana anterior, era una reducció molt 

important.  

Sí que hi ha hagut un augment i és evident que té a veure amb que la gent marxa, 

les famílies marxen a les segones residències, del trànsit el dijous comparat amb els 

primers tres dies de la setmana. L’increment és menor que el que hi va haver la 

primera setmana de la mesura, però és veritat que aquesta setmana també el dijous 

dia 5 de novembre hi va haver un augment del 7 per cent als peatges de la primera 

corona metropolitana i un 15 per cent als peatges de les grans vies com l’AP-7, per 

exemple. Per tant, molt probablement, i com us deia abans, són segur persones que 

marxen el dijous enllaçant el que és en les darreres hores de mobilitat permesa en 
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el confinament nocturn del dijous i que no poden tornar fins que s’esgota el 

confinament nocturn de la nit del diumenge al dilluns. 

Pel que fa referència al Servei Català de Trànsit. La suspensió dictada per l’Estat de 

les mesures especials de regulació del trànsit dictades pel director del Servei Català 

de Trànsit va motivar que s’hagués de procedir a dictar resolucions d’aixecament i 

posterior restabliment de les restriccions a la circulació de vehicles pesants atenent 

a la necessitat de permetre la distribució de mercaderies, objectes necessaris, 

menjar i altres. L’estat d’alarma va comportar la suspensió dels terminis 

administratius, paralitzant la tramitació dels expedients d’autorització de circulació i 

transports especials, vehicles especials i conjunts amb configuració euromodular i la 

posterior ordre estatal 262 del 2005 va implicar la pròrroga de les autoritzacions 

vigents per permetre la circulació d’aquests vehicles i conjunts amb les 

autoritzacions caducades o sense autoritzacions fins la represa.  

Pel que fa referència a la DGAS, i de forma especial en la coordinació, com us deia 

abans, ja us ho he dit dos o tres vegades, amb les policies locals en el marc de 

l’emergència. En aquest context, s’ha provocat aquesta coordinació amb aquests 

216 cossos de policies locals de Catalunya i s’han portat a terme actuacions 
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per contenir el risc de contagi i mitigar-ne les conseqüències per a la ciutadania. En 

aquest sentit, destaquem les actuacions de policies assistencials de control de la 

mobilitat, de seguretat ciutadana i de policia administrativa, encaminades a fer 

complir les restriccions, tramitant el 45 per cent de les actes de denúncia per no 

respectar l’estat d’alarma.  

D’altra banda, destaca l’important tasca d’acompanyament de la població i 

informació aconsellant, fent el seguiment dels col·lectius sobretot més vulnerables i 

sovint aportant serenor i mediant en situacions de tensió, que també n’hi han hagut. 

Per tal de coordinar la seva tasca, la Subdirecció General de Coordinació de la 

Policia de Catalunya ha treballat en tres línies: una primera, col·laborant amb els 

ajuntaments per facilitar que les organitzacions policials disposin de recursos, 

incrementin les capacitats de connexió al sistema d’informació policial (SIP) o 
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assessorant sobre el nomenament d’urgència de nou personal ateses les baixes 

produïdes per la mateixa pandèmia. Una segona, facilitant la normativa amb les 

mesures aprovades per les diferents autoritats, així com informes, criteris 

interpretatius o les recomanacions dels municipis en el marc de Procicat i servei de 

Salut Pública. I la tercera i darrera, posant a disposició de les policies locals 

documentació estandarditzada per tal que fos la mateixa per part de la Policia Local 

de Catalunya, com formularis o actes de denúncia, així com els procediments en la 

gestió de la tramitació.  

En referència al que fa menció al 112, respecte a la gestió del Centre d’Atenció i 

Gestió de Trucades d’Urgència del 112 de Catalunya, el CAT112, la volumetria de 

trucades es manté dintre dels marges de les previsions i la planificació dels serveis 

anuals. A finals d’octubre, la incidència de trucades operatives per Covid ha tingut 

un repunt per sobre de les mil diàries, doblant les de setembre. Ara mateix, estan al 

voltant de les sis-centes per dia.  

Fins aquí la intervenció que fa referència a la gestió de la pandèmia des del 

Departament d’Interior i pel que fa referència a aquesta segona onada. Abans 

d’entrar, però, en el detall i explicar les línies de treball i objectius per part de les 

direccions generals i també els projectes que tenim previstos tirar endavant, voldria 

fer referència al nou marc legislatiu que, com vostès saben, com vosaltres sabeu, 

des del Departament d’Interior s’ha impulsat amb l’objectiu d’enfortir i actualitzar el 

model de sistema de Seguretat Pública de Catalunya i que es concretarà mitjançant 

dues noves lleis: la Llei del Sistema de Policia de Catalunya i la Llei d’Emergències 

de Catalunya. Properament, els informarem dels avenços que s’han anat fent i es 

lliuraran els documents base que s’han elaborat per tal que tots vostès, que tots 

vosaltres pugueu estudiar-los i fer, naturalment, les vostres aportacions. Tenim molt 

clar que en l’àmbit de la seguretat és imprescindible que tinguem el màxim de 

consens i en aquesta línia treballarem. 

A continuació, si us sembla, passem a detallar les línies de treball de cadascuna de 

les unitats que configuren el departament, començant per la Direcció General de 

Policia. La Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, a partir d’ara diré Mossos 

per fer-ho més breu, com sabeu, és la policia integral de referència a tota Catalunya, 
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defensora de drets fonamentals i de llibertats ciutadanes. És un cos policial en 

constant evolució, en concordança amb la societat a la qual serveix i que, per la seva 

banda, reclama a tots els servidors públics una resposta eficaç a les seves 

necessitats i exigeix, alhora, una adequació permanent a les seves demandes de 

seguretat.  

Des de la Direcció General de Policia es continuarà treballant en els propers mesos 

al voltant dels següents eixos: el primer dels eixos fa referència a l’activitat 

delinqüencial amb l’objectiu de donar resposta a aquells delictes ordinaris, així com 

als reptes que ens planteja el crim organitzat, el terrorisme i els delictes relacionats 

amb l’habitatge. Voldria fer una petita parada en el tema dels desnonaments. La 

situació de vulnerabilitat que viuen moltes famílies a Catalunya ja era molt 

accentuada abans de la Covid-19 i ara encara s’ha agreujat molt més. Hi ha una 

discordança, contrarietat, entre viure una situació com l’actual amb restriccions de 

drets, amb restriccions de sortides inclús al carrer i permetre que es puguin produir 

situacions de desnonaments amb emergències habitacionals de moltes famílies. 

Des del passat 20 de juny, es van aixecar les suspensions dels procediments 

judicials i s’han produït, per tant, una gran quantitat de desnonaments com a 

conseqüència de l’acumulació processal. Tots aquells que no es van produir en 

l’època de moratòria processal, doncs van començar a disparar –i permeteu-me la 

paraula– a partir del mes de setembre. I això ha provocat doncs moltíssims 

desnonaments; en molts d’ells, en la gran majoria d’ells, el jutge ha demanat les 

seves execucions amb independència de les situacions de vulnerabilitat dels que hi 

habitaven en aquests habitatges. Aquesta és la realitat.  

En el decret 463 del 2020 del Govern espanyol i a les mesures posteriors d’adaptació 

d’aquest decret, s’establia una moratòria clara i concreta de tots els desnonaments. 

El decret d’alarma del passat 25 d’octubre, en el que es transferien unes poques 

competències per part de l’Estat a les autonomies, en cap cas es feia la transferència 

competencial en aquesta matèria, subsistint, per tant, la possibilitat d’execució dels 

desnonaments previstos judicialment. 

El Govern de la Generalitat, com tots vostès saben, va aprovar en sessió del Consell 

Executiu del passat 3 de novembre un decret llei pel que es preveien interrupcions 
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o suspensions dels processos judicials en determinats casos. Val a dir, però, i això 

ho dic en negreta i ampliant la lletra a la mida necessària perquè s’entengui, que la 

mateixa lletrada de l’administració de justícia del SAC, o Servei d’Actes de 

Comunicació del jutjat degà de Barcelona, ja va manifestar l’endemà de la seva 

entrada en vigor que tenia els seus dubtes, en considerar que es tractava de 

competències en matèria de procedibilitat judicial i que, per tant, eren competència 

estatal.  

Els llançaments d’habitatges que es produeixen en el marc d’un procediment de 

desnonament o d’un delicte d’usurpació o violació de domicili provoquen l’acció dels 

Mossos i les policies locals, quant actuen d’auxili judicial pel compliment d’una 

execució. L’activisme social ha denunciat en nombroses vegades les actuacions dels 

Mossos en el marc dels llançaments, culpabilitzant-los, que el llançament s’executa 

per la seva intervenció. Jo, aquí faria, i això és collita molt personal, una excepció, 

on, efectivament, fa crec que dues setmanes un dijous s’havia produït un 

desnonament a primeres hores del matí i a la tarda, pel fet de que la persona 

desnonada o que s’havia fet fora d’aquell carrer, havia tornat en aquell domicili sense 

ordre judicial, la policia de Mossos d’Esquadra hi va actuar. Doncs aquest és 

l’excepció que és l’error que em confirma la regla. Com a error, jo, personalment i 

com a primer responsable, demano disculpes. No s’hauria d’haver fet aquella 

actuació policial aquell dijous a la tarda, perquè en aquell cas no s’estava actuant 

com a policia judicial. Els ben asseguro que intentaré que això no es torni a produir.  

Arran d’aquesta situació, el Departament ha iniciat una acció per conèixer 

exactament què comprèn l’actuació de Mossos d’Esquadra i les policies locals, en 

quins casos actua, com són les seves intervencions, si són proporcionades o no, si 

són necessàries o no, com les visualitza la societat, com poder involucrar a tota la 

societat i actors també públics per millorar la gestió i perquè aquesta gestió sigui 

coneguda per la societat. Accions que intentarem fer i que ja coneixeu la majoria de 

vosaltres, crec que tots, perquè s’ha dit al Parlament en més d’una ocasió.  

Crearem una taula, o una mesa, on hi haurà la representació a part de tots vosaltres, 

òbviament, de diferents entitats i agents, ja que intervinguin en aquests procediments 

o es vegin afectats o simplement puguin aportar la seva visió; ha de ser al més rica 
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possible. A la taula es presentaran dades que treballarà la Direcció General 

d’Administració de la Seguretat, la DGAS, les quals serviran per tenir una radiografia 

dels llançaments que es duen a terme a Catalunya, on ha d’intervenir la policia de 

Mossos d’Esquadra o les policies locals. Aquest estudi ha de permetre a la societat 

tenir una radiografia i un coneixement de quina és la realitat en el nostre país i de 

conèixer com s’està gestionant, com s’estan gestionant els llançaments. La 

intervenció de la taula és clau perquè partits polítics i diferents agents puguin 

conèixer de primera mà aquesta realitat i puguem aportar també el coneixement des 

de punts de vista i sectors diferents.  

És necessari, però, si tots tenim clar que les famílies vulnerables han de tenir una 

resposta a l’alçada de la pandèmia, que siguem capaços d’assolir la delegació 

competencial per part de l’Estat que ens permeti executar una moratòria, com la que 

hi havia a la primera onada. Aquí us demano la màxima col·laboració. La Mesa pot 

tirar endavant. Segur que arribarem a conclusions que ens ajudin. Segur que serem 

capaços de trobar punts d’equilibri, però durant la pandèmia i, per tant, com a mínim 

fins al mes de maig, on sembla ser que les autoritats sanitàries situen la recuperació 

mèdica, hem d’aconseguir la moratòria en tema procedimental.  

Aquí tenim el problema i us ho deia abans, que els mateixos jutjats ens diuen que 

no tenim competències per legislar, que és un tema de procés procedimental i, per 

tant, competència de l’Estat i crec que entre tots, no només pel bé de Catalunya, pel 

bé de totes i cadascuna de les comunitats autònomes o bé hi ha una moratòria ja 

dictada amb una modificació del decret d’alarma actual o bé se’ns delega la 

competència, però crec que l’interès de tots és que les famílies vulnerables no perdin 

la seva «vivenda», el seu habitatge durant aquesta pandèmia. Us demano, per favor, 

que siguem capaços de..., cadascú en el seu grup parlamentari, al Congrés dels 

Diputats, doncs, tirar endavant aquesta via, que és l’única que farà que realment 

puguem aturar els desnonaments fins que s’acabi aquesta pandèmia.  

Permeteu-me que parlem una mica de la multireincidència. Ja fa anys que 

constitueix un seriós obstacle per a la convivència i la seguretat dels ciutadans. I no 

s’ha trobat cap resposta que aconsegueixi reduir el seu impacte més enllà de 

l’augment de la pressió i de la investigació policial allà on es detecta un augment de 
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la reincidència, de la reincidència en determinats tipus de delictes. La 

multireincidència, que la situo en aquelles actuacions delictives que es produeixen 

en el termini de sis mesos i on els autors el que fan és fer o cinc robatoris amb 

intimidació i violència o set furts, aquest seria el concepte, genera una alta percepció 

d’inseguretat i no són pocs els efectius i els esforços que es dediquen per combatre-

la. L’actuació conjunta de diferents cossos policials, el treball de les unitats 

d’investigació, així com la bona coordinació amb la fiscalia i la judicatura permeten 

obtenir resultats positius a les zones més castigades per la multireincidència.  

El problema ve de lluny. Al llarg d’anys s’han fet successius dispositius de seguretat, 

que han permès detenir nombroses persones que acumulen un elevadíssim nombre 

de denúncies i detencions. Títol de resum breu: el dispositiu Draga de prevenció de 

furts i robatoris violents a la xarxa ferroviària de Barcelona es va posar en marxa el 

27 d’agost del 19 a les principals línies i estacions del metro i tren de Rodalies de 

Catalunya a Barcelona. El pla estratègic «Barcelona, ciutat segura» va ser presentat 

el setembre del 2019, fruit de l’evolució creixent de delictes. Va incentivar que el 

Departament impulsés aquest pla per acompanyar la resposta policial amb els altres 

elements que poden ajudar a millorar la resposta de les administracions i la millora 

de la seguretat a la ciutat de Barcelona.  

El passat mes de juny, i aquest és més nou i també ja s’ha informat en el Parlament, 

es va posar en marxa el pla d’acció Tremall. Aquest té l’objectiu de lluitar contra la 

multireincidència amb la participació de dispositius conjunts tant de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona com fins i tot la Policia Nacional. Enguany, s’han realitzat uns 

vint dispositius conjunts i com a resultat 

 

Fitxer 31CI4 

del pla s’estan produint molts més ingressos a presó respecte de l’any anterior i això 

es deu en bona part per la bona coordinació amb fiscalia, judicatura i el treball de les 

unitats d’investigació a l’hora d’instruir els atestats de persones multireincidents i 

sempre amb un escrupolós sentit garantista de respecte als principis de presumpció 

d’innocència i d’in dubio pro reo. Aquestes detencions no es produeixen sense tenir 

molt clar que l’autoria correspon a aquella persona que s’ha detingut.  
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La implementació d’aquest pla, Tremall, ha tingut uns efectes positius gràcies a la 

intensificació del patrullatge de saturació a les zones més castigades per la 

multireincidència, especialment als districtes de Ciutat Vella i l’Eixample, però també 

gràcies a la concurrència d’un factor important, com ha estat la reducció dràstica del 

turisme. Durant el primer semestre del 2020 s’ha tingut coneixement de 159 

persones reincidents a la ciutat de Barcelona, que representen el 4 per cent dels 

detinguts i un 11 per cent de les detencions que van ser 695. 

S’entén necessària, i aquí també demano la complicitat de tots els grups 

parlamentaris, una reforma del Codi Penal. Les actuacions que us he explicat ara no 

deixen de ser pal·liatives, tenen el seu efecte, però l’efecte que requereix aquella 

actuació «d’entro per la porta i torno a sortir en poques hores i torno a cometre el 

mateix delicte» requereix doncs d’una reforma del Codi Penal per tal de que realment 

hi hagi un tipus que permeti aquesta actuació. La Llei orgànica 4/2015 de protecció 

de la seguretat ciutadana va ser també una oportunitat per donar resposta eficaç a 

fets que havien quedat fora de l’àmbit penal, però que no són mereixedors d’una 

sanció i sancionar la reincidència. Aquesta llei va crear un registre central a Madrid 

i, finalment, sembla que va quedar sense contingut i tampoc sembla que la 

proposició de llei que s’està tramitant per la modificació d’aquesta norma hagi de 

millorar el tractament d’aquesta reincidència.  

Parlem una mica, i és un tema d’actualitat, de l’amenaça terrorista. Sabeu que 

continuem treballant en la implementació d’estratègies de prevenció, investigació i 

reacció davant de l’amenaça de caràcter terrorista i en la millora de la formació dels 

cossos policials en aquesta matèria. Actualment, i tots ho sabeu, l’alerta antiterrorista 

és de 4 sobre 5. És un nivell d’alerta alt que implica un reforç de la vigilància en punts 

estratègics i en punts d’interès policial. En el context actual s’ha de valorar a l’alça 

aquest risc; només heu de mirar el que ha succeït darrerament en entorns molt 

propers com França o, per exemple, Àustria. La Comissaria General d’Informació té 

la responsabilitat de liderar la investigació antiterrorista a través del dispositiu 

Cronos. La revisió dels atemptats del 17, amb l’experiència del treball d’investigació 

acumulada, ha permès introduir algunes millores significatives. Un instrument 

transversal per lluitar contra el terrorisme és el projecte Proderae, que es 
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desenvolupa en tres àmbits: educatiu, el policial i el d’execució penal. És un projecte 

dinàmic, que avalua el seu propi funcionament any rere any.  

Al risc d’atemptat terrorista, es poden afegir d’altres afectacions a la seguretat, com 

l’enaltiment del terrorisme, el foment del discurs de l’odi, la criminalització de 

determinats col·lectius i la radicalització de sectors socials. Això es pot manifestar 

en forma d’atacs selectius contra la comunitat musulmana a Catalunya per part de 

formacions ideològiques radicals, islamofòbia, atacs a sinagogues o interessos 

d’altres països a Catalunya i en detriment de la convivència pacífica entre les 

minories que viuen a Catalunya. Per tal de minimitzar aquestes reaccions, des de la 

policia de Mossos d’Esquadra, es fa una important tasca preventiva a través de 

contactes en centres de culte islàmics i actuacions preventives contra la islamofòbia. 

De forma paral·lela, es fan tallers pedagògics per combatre la islamofòbia i la 

xenofòbia en general. També és perquè es tracten de forma transversal, juntament 

amb altres temàtiques per tal de combatre l’odi i les diferents formes de 

discriminació. Tanmateix i pel que fa a qualsevol tipus de discriminació, Mossos 

d’Esquadra ja fa anys que està sensibilitzada i compromesa per combatre-la i 

col·labora de manera continuada amb entitats com Iridia, Amnistia Internacional i 

d’altres, així com amb organismes que vetllen pels drets de les persones, com el 

Síndic de Greuges i el Defensor del Pueblo, per detectar qualsevol situació contrària 

a dret en matèria de discriminació i gestionar-la convenientment. En aquest sentit, 

valoro molt positivament la participació de Mossos d’Esquadra en estudis sobre 

possibles formes de discriminació en la gestió de la seguretat a Catalunya.  

Hi ha un altre aspecte que cal també mencionar i que ens preocupa, com és l’aparició 

de l’extrema dreta. Coneixedors que durant els darrers anys l’independentisme 

pacífic i democràtic s’ha ampliat, s’ha enfortit i ha esdevingut un moviment molt 

transversal arreu del país, aquesta extrema dreta està abonada, està abonant 

escenaris de confrontació amb una estratègia totalment planificada i amb un caràcter 

clar i amb un objectiu clar, tot intentant generar aquest conflicte allà on no hi és i, per 

tant, també és un escenari que des de Mossos d’Esquadra s’està vigilant.  

Vagi per avançat que estic parlant en tot moment d’extrema dreta i no de dreta i, per 

tant, crec que és un tema que ens ha de preocupar a tots els grups que avui estem 
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aquí. Hi ha un intens treball de la policia de Mossos d’Esquadra per adaptar la 

seguretat a l’actual context social i a un profund coneixement de tots els incidents 

relacionats amb la seguretat ciutadana, específicament dels derivats de la situació 

política del país. L’evolució dels incidents guarden una estreta relació amb la realitat 

actual. En cap cas, hi ha una manca d’atenció a aquests fenòmens, ben al contrari, 

s’ha adaptat el servei policial a aquesta realitat. Mossos d’Esquadra ha adaptat els 

procediments d’actuació d’adequació a la necessitat de prevenir i detectar conductes 

violentes vinculades a l’extrema dreta, que permet fer front a les conductes violentes 

contra determinats col·lectius per motius d’orientació política.  

El segon dels eixos es centra en l’atenció a la víctima, centrant-nos sobretot en els 

col·lectius més vulnerables: menors, LGTBI, dones i gent gran, entre d’altres. Atesa 

la situació actual de la Covid-19, Mossos d’Esquadra s’ha reinventat i ha potenciat 

altres vies d’actuació i accions per continuar arribant als col·lectius més vulnerables 

com, per exemple, el pla de contingència adreçat a les víctimes de la violència 

masclista domèstica i a altres víctimes vulnerables, en especial menors, gent amb 

discapacitat i persones grans per garantir la situació de confinament, que no els hi 

suposi un augment de risc per a la seva seguretat. El pla continua vigent, en general, 

les valoracions són positives atès que els contactes amb les víctimes s’han 

intensificat i també la coordinació amb els diferents recursos assistencials per 

gestionar situacions de risc en forma immediata.  

La lluita contra els delictes sexuals és una de les línies prioritàries d’actuació del cos 

de Mossos d’Esquadra. La gravetat d’aquests delictes i les especificitats que 

presenten va comportar fer una acurada reflexió sobre el model policial capaç 

d’abordar la realitat sexual, la realitat sobre la violència sexual. La Unitat Central 

d’Agressions Sexuals, depenent de la Comissaria General d’Investigació Criminal, 

per millorar la prevenció, la investigació i l’atenció de les víctimes de delictes de caire 

sexual que es va crear el mes de març, va entrar en funcionament el passat 14 de 

setembre a Barcelona.  

Un tercer eix és el referent a la transparència i al bon govern, amb l’objectiu de 

millorar la qualitat institucional i incrementar la confiança en els Mossos d’Esquadra. 

L’ordre públic és una de les peces clau del sistema de seguretat pública i sobre el 
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qual s’han de fer i s’han fet canvis molt importants els darrers anys a Catalunya. Se 

n’han de fer encara molts més i estem en aquesta línia. Des del primer dia com a 

conseller, he posat l’accent en les possibilitats de millora que veia en les actuacions 

dels Mossos i durant el meu mandat actuaré a partir de les conclusions de l’auditoria 

que el Govern va engegar dins el cos per a la seva actuació durant les protestes per 

la sentència als líders independentistes del procés sobiranista. L’auditoria, que es 

va presentar el passat mes de juny, constitueix un exercici de revisió interna que 

permet aconseguir les màximes garanties de seguretat i de salvaguarda dels drets 

de les persones implicades en qualsevol esdeveniment a l’espai públic des de la 

perspectiva de l’Estat de dret, d’acord amb l’evolució de les policies democràtiques 

europees.  

Mossos d’Esquadra ha fet una reflexió, n’ha de fer encara més, sobre la capacitat 

del cos per assolir un nivell òptim d’eficiència en les actuacions d’ordre públic i les 

accions que es duran a terme per adequar la protecció en espais públics durant 

esdeveniments de masses a les demandes de la societat, assegurant el ple respecte 

als drets i les llibertats de la ciutadania que és el fonament de qualsevol actuació 

policial. Així doncs, per mantenir l’eficàcia del sistema d’ordre públic i adequar el 

servei policial, s’ha dut a terme un procés de diagnosi interna aplicant un procés 

d’avaluació i inspecció organitzativa que té l’objectiu d’identificar els punts de millora 

del model d’ordre públic, independentment dels procediments per concretar la 

responsabilitat per les actuacions que no són considerades ajustades als principis 

d’actuació policial. 

Farem una coexistència de dues bandes de drets fonamentals: la seguretat, la 

integritat física i la vida de les persones inalienable, per un altre, i el dret a la 

manifestació, la llibertat d’expressió, la reunió, la protesta i la vaga sense més límit 

que el que posa el Tribunal d’Estrasburg, el Tribunal de Drets Europeus, de Drets 

Humans, que és també alhora inalienable. Respecte al deure de transparència a la 

Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, d’acord amb el seu compromís de 

servei a la ciutadania i en tant que defensors de drets i llibertats de les persones, 

facilita l’accés lliure a les ales públiques amb l’objectiu de ser més transparents i 

propers a les persones a qui serveix per tal de facilitar l’accés al coneixement. 
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Un quart eix seria com afrontem aquests reptes. Hem de continuar treballant a diari, 

conjuntament i coordinadament amb les policies locals d’arreu del país, mitjançant 

les juntes locals de seguretat, a les quals correspon analitzar i valorar la situació de 

la seguretat pública en el municipi i concretar les polítiques de seguretat. Tanmateix, 

ha de continuar participant en els òrgans de coordinació nacionals i internacionals 

en igualtat de condicions amb la resta de cossos de seguretat. En els darrers anys, 

ha augmentat la coordinació amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, 

mitjançant la incorporació al CITCO de la Policia de Mossos d’Esquadra amb igualtat 

d’estatus, que beneficia al conjunt de la seguretat, perquè cada vegada menys es 

pot parlar de la seguretat circumscrita a determinat part del territori, sinó que és un 

tema de globalitat.  

Destacar la implementació del Protocol de la Comissió Nacional de Coordinació de 

la Policia Judicial per a la realització de persecucions en calent cap a les comunitats 

autònomes limítrofes i la inclusió en el conveni d’aplicació de l’acord Schengen i que, 

per tant, es permetria fer aquestes detencions en calent també, per exemple, a 

França.  

El desplegament de la policia marítima de Mossos d’Esquadra tindrà competències 

tant en aigües marítimes interiors com en la resta del marc territorial de Catalunya. 

Ha suposat un pas endavant en el desenvolupament competencial del cos de 

Mossos d’Esquadra per donar resposta a les funcions policials d’àmbit marítim com 

a policia ordinària i integral de tota Catalunya. Per aconseguir-ho, caldrà reforçar la 

capacitat operativa de la policia de Mossos d’Esquadra i adequar-la a les necessitats 

actuals en matèria de seguretat.  

Parlem d’un tema important, també en aquest m’agradarà explicar-vos que requerim 

d’una certa coordinació entre els grups parlamentaris, l’increment de la plantilla. El 

Govern de la Generalitat ha aprovat ahir, al Consell d’ahir, l’aprovació de 435 noves 

places de Mossos d’Esquadra, que s’afegiran a les 1.954 convocades en els darrers 

quatre anys. Som coneixedors de tot l’historial, però m’agradaria aquí fer menció a 

uns extrems no poc rellevants. 

 
Fitxer 31CI5 
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La policia de Mossos d’Esquadra i els seus efectius, malgrat té competència 

delegada, té uns topalls competencials. El sostre d’efectius el marca el Ministeri de 

l’Interior, la remuneració o el pagament de la remuneració dels efectius, també. Per 

tant, passar del sostre que tenim actualment en 18.300 aproximadament, que és una 

competència, ens ho ha de possibilitar el Ministeri d’Interior. S’hi està treballant, us 

ben asseguro que a diari, però no podrem aixecar el sostre si no aixequem aquest 

sostre mitjançant aquest acord.  

D’altra banda, heu de saber que amb les ràtios d’efectius relacionades amb policies 

similars a la nostra, com poden ser les d’Euskadi, Navarra, la Comunitat de Madrid, 

nosaltres, en comptes dels disset mil que tenim en l’actualitat, hauríem de tenir ni 

més ni menys que vint-i-tres mil Mossos d’Esquadra. Per tant, tenim un decalatge, 

en funció d’aquestes ràtios d’aquestes comunitats, de menys sis mil a dia d’avui. Les 

places que anem creant no arriben a substituir aquells mossos que entren ja en 

segona activitat o fins i tot que es jubilen. I, per tant, cada vegada nosaltres tenim 

menys efectius i aquest és un tema gravíssim que hauríem de solucionar entre tots.  

Continuem amb l’adquisició i renovació dels equipaments del cos el 2021, amb una 

dotació econòmica de 2,7 milions d’euros. S’activarà el canvi d’uniformitat de les 

unitats de seguretat ciutadana al llarg dels successius anys i de forma progressiva. 

Seguim també amb les tasques d’acondicionament d’infraestructures i espais 

policials del cos de Mossos. Després s’explica a la direcció dels serveis, us ho 

explicaré breument. I la renovació del parc mòbil de Trànsit i Seguretat Ciutadana, 

que actualment està en marxa. Sabeu, també es va dir en seu parlamentària, que hi 

ha hagut una renovació de 237 nous vehicles de seguretat ciutadana i aquests 

iniciaran ja el seu patrullatge a final d’any, però això representa només un 25 per 

cent de la totalitat. Per tant, és d’esperar que puguem continuar amb aquest augment 

amb el pressupost corresponent pel primer semestre del 2021.  

Pel que fa referència a les noves tecnologies, estem implementant un nou model 

d’intel·ligència policial per tal de generar coneixement. Està en marxa un nou pla 

director TIC de la Direcció General de la Policia que ha d’esdevenir el full de ruta de 

les actuacions en matèria de tecnologies de la informació i de la comunicació per als 
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propers sis anys. Aquest pla director contempla inversions i projectes que dotaran a 

Mossos d’Esquadra de la tecnologia necessària per abordar els reptes de futur.  

Parlem ara de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. 

En la darrera dècada, el Cos de Bombers ha patit una desinversió molt important, a 

nivell de descapitalització de personal i, per tant, s’ha situat l’organització a una 

situació certament límit. Actualment, el principal repte de l’organització és el 

d’aconseguir recuperar una normalitat de funcionament que permeti prestar tots els 

serveis que tenim encomanats amb els nivells adequats de qualitat i de seguretat.  

Pel que fa a les Emergències, una de les principals línies d’actuació del Departament 

d’Interior, des de l’inici del mandat, ha estat la de dotar de més recursos humans i 

materials el Cos de Bombers per tal de revestir la precària situació en què es trobava. 

Tot això, dins del marc del projecte de Bombers 2025, on s’identifiquen les 

necessitats actuals i futures pel que fa a personal, material i obres d’infraestructures. 

S’està desplegant aquest desplegament en diferents àmbits d’aquest projecte. S’han 

fet accions internes al Cos de Bombers per tal d’enfortir els mecanismes de relació i 

de col·laboració amb Protecció Civil en la gestió del risc per tal de millorar en la 

previsió de reforços operatius davant de situacions de risc, però cal seguir treballant 

en objectius més importants que cal abordar, com són disposar de personal operatiu 

suficient, disposar de parc mòbil, vehicles, i disponibilitat operativa mantenint 

infraestructures, parcs, sales de control, parcs de mitjans aeris, fluvials, logístiques, 

etcètera, disposant de l’equipament material i instrumental adequat.  

En aquest sentit, pel que fa als recursos humans, cal destacar l’acord de condicions 

laborals de Bombers de la Generalitat, que es va signar amb la majoria de sindicats 

de Bombers. Aquest acord preveu mil places noves de bombers funcionaris al Cos 

de Bombers, 250 places cada any en aquest plurianual.  

Finalment, es preveu que el quart trimestre de 2020 hagin conclòs les reformes i 

ampliacions del parcs de Granollers, Balaguer, Girona, Solsona o la construcció del 

nou parc de Bombers de Moià. En definitiva, des d’Interior, des d’aquesta direcció, 

s’està treballant amb l’objectiu de revertir la precària, realment precària, situació del 

Cos de Bombers, realitzant inversions que feia anys que no es produïen i millorant 

les condicions de Bombers.  
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A més, per tal de seguir desenvolupant aquesta tasca, es seguirà treballant amb els 

diferents sindicats en el marc de la taula de negociació en la implementació de 

mesures que siguin beneficioses per obtenir aquests acords. La setmana passada, 

divendres, ja en vam tenir una amb tots ells.  

Direcció General de Protecció Civil, àmbit molt rellevant a dia d’avui pel que fa 

referència a la pandèmia. La Protecció Civil de Catalunya es fonamenta en l’anàlisi 

de riscos i planificació per determinar el funcionament i organització dels recursos 

actuants, tenint en compte la participació activa dels serveis públics i gestors 

d’emergències i tenint desenvolupades les fases de crisi i d’impacte. A banda de la 

gran tasca que s’està realitzant per aquesta direcció durant la crisi sanitària, també 

és important destacar els principals projectes que es tenen en curs. Un primer, el pla 

del sector químic de Tarragona, Plaseqta 2020, que es va elaborar a finals de febrer 

del 2020, com a conseqüència del compromís del Govern en resposta a l’explosió 

química a Iqoxe del 14 de gener, i està prevista la seva implementació en un termini 

de quatre anys, amb un primer balanç i adaptació aquest any mateix. S’inclouen 

accions d’aplicació al territori, sensibilització a la població i instal·lació de detectors 

químics i sirenes d’alerta química.  

Respecte a les eines de fenòmens naturals extrems, a través del propi projecte 

europeu Anywhere, es va desenvolupar una eina pionera per identificar en temps 

real fenòmens naturals extrems. El seu funcionament, pilot des del 2018, ha estat 

exitós i és una adaptació necessària davant del canvi climàtic. Protocol d’atenció a 

les persones davant d’emergències greus a Catalunya, s’ha aprovat recentment i 

respon a un compromís departamental. Preveu l’atenció psicosocial als afectats 

d’una emergència i requereix poder comprometre recursos humans i materials per 

actuar en emergència a través de convenis i contractes.  

Direcció d’Administració de Seguretat, DGAS, aquesta direcció té competències en 

matèria de polítiques públiques de seguretat, d’espectacles públics i d’activitats 

recreatives i porta a terme la coordinació tècnica operativa de les policies locals de 

Catalunya i dels serveis de seguretat privada. També fa prospectiva a nivell nacional 

i internacional i dissenya les estratègies i actuacions relatives a la lluita contra la 

violència masclista i domèstica.  
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En l’àmbit de la seguretat, des d’aquesta direcció, s’havia seguit, aposta clara, molt 

clara i decidida per la prevenció de dos aspectes: les violències sexuals i la 

discriminació. Una societat no pot ser-ho..., no pot considerar-se avançada si en el 

seu si els ciutadans i les ciutadanes no es poden desenvolupar i exercir els seus 

drets i llibertats en situació de seguretat, sense tenir por de rebre atacs contra la 

seva llibertat, integritat física o dignitat. Malauradament, a Catalunya, hi ha 

nombroses persones, majoritàriament dones, que són l’objectiu de les violències 

sexuals. Per tant, cal combatre aquesta xacra per erradicar aquest tipus de 

violències i que les dones puguin ser lliures d’una manera plena i d’una vegada per 

totes. Aquesta realitat va portar el Govern de la Generalitat a aprovar el protocol de 

seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci; ara i en el futur treballarem 

en el seu desplegament i en la seva aplicació per part de totes les administracions 

públiques i privades de l’activitat de l’oci.  

En aquest sentit, heu de saber que ja s’hi han adherit al protocol, quaranta-dos 

convenis d’adhesió al protocol de diverses entitats públiques i privades i se n’estan 

tramitant cent-dotze més. S’han format 6.171 professional i s’estan fent un rellevant 

esforç i adaptació organitzativa per continuar la formació en línia, previst impartir en 

breu a uns mil professionals.  

En el camp de la discriminació, malgrat que les ciutats catalanes ofereixen a la 

ciutadania un moviment migratori que ha portat persones de races diferents, ètnies 

i religions diferents, les persones viuen la diversitat sexual i afectiva, etcètera, d’una 

forma convulsa, d’una forma complexa. Aquests fets provoquen en ocasions un 

rebuig pel fet sol de ser diferents, un augment dels radicalismes i fa que sorgeixin 

situacions que inciten a l’odi i a la discriminació. Conscients d’aquesta situació i de 

la importància de la prevenció, detecció i persecució dels incidents relacionats amb 

l’odi i amb la discriminació, treballem per garantir la implementació, a més a més de 

la Policia de Mossos d’Esquadra, dels actors que incideixen en el sistema de 

Seguretat Pública de Catalunya que estan dins de l’àmbit de les competències de la 

DGAS, policies locals, sectors de la seguretat privada i personal de control d’accés 

a l’oci nocturn. Una implementació, una implicació acompanyada de mesures que 

es concreten amb la imminent publicació i presentació d’una actualització del manual 

per fer front a l’odi i la discriminació en aquests àmbits, permetent així avançar i 
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contribuir a la societat catalana que sigui d’una vegada per totes inclusiva amb una 

convivència plural i pacífica.  

Des de la DGAS, es continuaran fent enquestes com, per exemple, la de violències 

sexuals a Catalunya, com, per exemple, les de seguretat pública de Catalunya o 

com, per exemple, la de violència masclista de Catalunya. També tenim l’objectiu de 

realitzar, durant l’any 2021, una nova edició de l’enquesta sobre convivència escolar 

i seguretat a Catalunya amb la col·laboració del Departament d’Educació. I pel que 

fa a les policies locals, des de la DGAS s’està treballant per millorar la prestació dels 

serveis de seguretat avançant en la definició de sistema de policies de Catalunya, i 

en la definició i complementació de les polítiques locals de seguretat, prestant suport 

i assessorament tècnic als municipis. Hem de caminar cap a aquest sistema de 

seguretat al més aviat possible i de l’eficàcia dels efectius i el seu efecte multiplicador 

ha de ser l’objectiu comú. Tanmateix, cal afavorir la prestació homogènia dels 

serveis policials amb la creació d’eines de treball comunes i documents 

estandarditzats per a les policies locals.  

President, no sé com anem de temps, em falten unes quantes àrees del 

Departament d’Interior, crec que em faltarien uns deu minuts. M’autoritzes?  

El president 

Segueixi, segueixi. 

El conseller d’Interior 

Moltes gràcies, president. 

L’àrea del Servei Català de Trànsit. Fem referència ara a aquesta àrea. Com sabeu, 

és l’òrgan competent en matèria de trànsit i seguretat viària a Catalunya, a través 

del qual hem d’assolir l’important repte de reduir les víctimes de trànsit, així com 

d’aconseguir una mobilitat sostenible, saludable i segura. Treballem en coordinació 

amb els diferents departaments de la Generalitat i les administracions locals, així 

com altres entitats públiques i privades.  

Dins de l’Estratègia de seguretat viària 2021-2030, en funció dels objectius que 

marca la Unió Europea i també el proper Pla de seguretat viària 2021-2030, que 

establirà l’objectiu d’una reducció del 15 per cent de les víctimes mortals l’any 2023. 
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Amb un objectiu prioritari actualment de reducció del 50 per cent de les víctimes 

mortals el 2020, respecte d’aquelles que es van produir el 2010; reducció que fins a 

l’any..., fins al 23 d’octubre, perdó, havien assolit al produir-se noranta víctimes 

mortals en accidents en via interurbana amb relació a les 195 que portàvem l’any 

2010. Això suposa una reducció de quasi el 53,8 de víctimes mortals. És veritat que 

hi ha, però, en aquesta reducció, la incidència de la davallada de la mobilitat com a 

conseqüència de la pandèmia.  

Respecte als objectius 
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de seguretat viària per a la propera dècada. Crec que això és molt important, a 

l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, tal com ha recollit el Govern en 

el Pla nacional per a l’agenda 2030, hi ha diverses fites a aconseguir. Cal tenir en 

compte també que la Comissió Europea ja ha començat a treballar en el marc de la 

política de la Unió Europea en matèria de seguretat viària per al 2030 i caldria estar 

atents en els propers anys a la dinàmica que segueix la mobilitat a nivell mundial 

com a conseqüència d’aquest impacte de la crisi sanitària.  

El Pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible i d’acord amb les directrius 

europees establirà una reducció del 50 per cent de les víctimes mortals l’any 2030 

amb relació al 2020, amb l’horitzó d’arribar a l’any 2050 amb la visió de zero víctimes 

mortals per accidents de trànsit. Aquests són els objectius que hem d’aconseguir i 

no escatimarem esforços per tal d’aconseguir-ho. Ens centrarem en dur a terme 

aquestes mesures necessàries de minimització de la sinistralitat. 

Des d’Interior demanem corresponsabilitat a la ciutadania, no però sense fugir de la 

nostra responsabilitat, de tots, de Govern, de grups parlamentaris, de tots aquells 

que hi podem intervenir. Demanar corresponsabilitat en cap cas ha de ser fugir-ne 

de les nostres. Des del Servei Català de Trànsit no dubtarem en cap cas d’utilitzar 

els mecanismes de control que considerem més adequats per aconseguir aquesta 

reducció.  
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Institut de Seguretat Pública, passem a fer referència al que és la nostra escola com 

a centre formatiu que té com a eix vertebrador la formació dels diferents operadors 

de la seguretat en els àmbits de seguretat ciutadana, Emergències, Protecció Civil, 

Agents Rurals i Serveis Penitenciaris. Aquesta formació, gestionada principalment 

per dues escoles, la de Policia i la de Bombers i Protecció Civil, com sabeu tots 

vosaltres. Les dues ofereixen tot tipus de formació bàsica contínua per a la promoció 

del personal formador i per a l’habilitació.  

Respecte a aquesta escola, que concentra un gruix important de la formació tant a 

nivell d’alumnes com a d’hores lectives, les prioritats són ben marcades. Donar 

servei als alumnes del curs de formació bàsica de policia i ampliar els aspectes de 

cooperació internacional de l’escola, especialment en l’àmbit europeu. Una 

cooperació internacional que no sempre ha estat fàcil, doncs per entrebancs que 

hem tingut competencials amb l’Estat espanyol. També us demano aquí que entre 

tots ens ajudem, perquè aquesta possibilitat d’internacionalitzar aquesta formació 

ens beneficia a tots plegats i sobretot a tots aquells que hi assisteixen, a tots aquells 

que s’han de formar.  

Respecte a l’Escola de Bombers i Protecció Civil, té establert un programa de treball 

a mig i llarg termini a partir de programacions anuals conforme un full de ruta per fer 

possible la introducció de noves metodologies formatives i de noves eines 

tecnològiques per avançar en la millora de la qualitat de la formació, optimitzant a 

més els recursos humans i econòmics de què disposa. Entre els projectes o 

iniciatives més destacables per assolir aquests objectius, hi trobem el mètode de la 

classe inversa en el disseny dels cursos, la implementació d’entorns d’aprenentatge 

basats en simulacions per ordinador, la creació de nous escenaris de formació 

pràctica i la consolidació de l’àrea de la recerca.  

A la vegada, a part dels nostres operadors de la seguretat a l’escola, és un centre 

adscrit a la Universitat de Barcelona i estem plenament vinculats a la formació 

acadèmica universitària a través del grau en Seguretat, els màster i el centre de 

coneixement de la seguretat. En aquests sentits, la línia estratègica per part de la 

Subdirecció General de Formació Universitària, Recerca i Gestió de coneixement 

busca la consolidació del centre universitari d’acord amb els criteris fixats per 
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l’Agència de la Qualitat pel Sistema Universitari de Catalunya. Això vol dir, entre 

altres aspectes, acabar de desenvolupar i perfeccionar el pla d’estudis complet pel 

grau de seguretat amb les pràctiques, la mobilitat internacional i la borsa de treball 

per als alumnes. A la vegada, impulsar el projecte de recerca que connectin el món 

professional amb l’universitari.  

Direcció de serveis –i ara sí que ja vaig acabant– la direcció de serveis engloba 

també la Unitat de Planificació i Infraestructures orientada a planificar noves 

implementacions i activitats de reajustament funcional a nivell d’infraestructures, així 

com programes de substitució i millora de les instal·lacions, els sistemes de 

manteniment i l’eficiència energètica del conjunt dels edificis del departament. Es 

preveu en aquest àmbit, primer, projectes d’execució d’obres de la comissaria de 

Torredembarra i la de la Jonquera. Pel que fa a la remodelació de la comissaria de 

Banyoles, la vam inaugurar recentment el passat 23 d’octubre. Pel que fa a les obres 

de millora, estan previstes moltes altres actuacions menors d’homogeneïtzació de 

serveis, d’estalvi energètic o de millores funcionals d’accessibilitat en diferents 

comissaries.  

Segon, a més, reformes, adequacions i millores de parcs de bombers. Abans us feia 

una petita menció, però també hi ha, per exemple, la finalització de les obres de 

reforma i ampliació del parc de bombers de Girona, la finalització de les obres de 

reforma i ampliació del parc de bombers de Granollers, l’inici de les obres de reforma 

i ampliació dels parcs de bombers de Balaguer i de Solsona, la redacció del projecte 

de reforma i ampliació del parc de bombers de Tarragona i la redacció del projecte 

d’ampliació, d’actualització, perdó, de reforma del parc de bombers de Terrassa. I 

tercer, a més de les obres de reforma i adaptació d’instal·lacions a la seu del 

Departament d’Interior i a la d’edificació, a l’edifici de l’Institut de Seguretat Pública, 

de l’escola.  

Finalment, i amb relació també a la Direcció de Serveis, faré una breu referència a 

l’Oficina de Coordinació de la xarxa Rescat, la xarxa de radiocomunicacions 

d’emergència i seguretat de Catalunya, propietat de la Generalitat de Catalunya que 

aplega els cossos de seguretat i els gestors d’infraestructures de Catalunya. El 

propòsit de la xarxa Rescat és el de seguir millorant la cobertura i el servei amb 
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l’objectiu de servir a tots i cadascun dels col·lectius implicats en la seguretat i en les 

emergències millorant el rendiment, l’eficàcia i l’operativa de tots els recursos del 

país que treballen en aquest àmbit.  

En l’àmbit de projectes tecnològics de la xarxa Rescat, hi participa de forma directa, 

cal esmentar el sistema de transmissió d’imatges des de diferents fronts de recursos 

d’ordre públic, càmeres fixes, càmeres personals, mitjans aeris, drons, etcètera, al 

centre de coordinació operativa (Cecop) per a la gestió de direcció de dispositius del 

cos de Mossos d’Esquadra.  

Ja per finalitzar, el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència CAT112, fem 

referència a aquestes trucades d’urgència. El CAT112 centralitza totes les trucades 

urgents per tal que qualsevol ciutadà pugui sol·licitar els serveis públics d’urgències 

quan es trobi en una situació d’emergència, accidents, incidents, incendis, robatoris, 

agressions, violència masclista, rescats, catàstrofes o qualsevol altre que requereixi 

una resposta immediata per part de cossos d’emergències. Des del 112 de 

Catalunya, es dona una resposta immediata a les 24 hores del dia, 365 dies a l’any 

i el servei que es presta és públic, gratuït, universal i permanent i està dotat d’una 

tecnologia i un sistemes de gestió avançats per tal d’oferir un servei modern i eficaç 

a les situacions d’emergència de qualsevol ciutadà.  

És important destacar que hem adaptat el sistema del 112 de Catalunya per a la 

implementació de la plataforma de vídeo i interpretació, SVisual, per a l’atenció 

personal amb capacitat auditiva i/o fònica en llenguatge de signes mitjançant 

videoconferència. El CAT112 continua amb la millora de la senyalització informativa 

en indrets amb difícil accés i localització, com espais naturals i zones rurals i de 

muntanya de Catalunya per facilitar la geolocalització de les persones que truquen 

al telèfon 112 d’emergències. Actualment, hi ha senyalització a vint-i-dos espais 

naturals gestionats per catorze entitats diferents, amb un total d’uns cinc-cents 

senyals instal·lats els quals, en la seva majoria, s’han instal·lat aprofitant la 

senyalització existent, senyals de camins, senders i rutes de llocs d’interès, etcètera, 

amb l’objectiu de minimitzar la implantació d’elements artificials als espais naturals.  

El gener del 2021 està prevista la integració tecnològica dels serveis d’emergència 

de l’Ajuntament de Barcelona, Guàrdia Urbana de Barcelona, 092, i del Servei de 
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Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament Bombers de Barcelona, 080, en els 

sistemes del CAT 112. Les trucades que rebi el 112 i s’hagin de transferir als cossos 

d’emergència municipal, Guàrdia Urbana i Bombers, seran alertats telemàticament 

mitjançant carta de trucada, com ja ho estem rebent des de fa anys Mossos 

d’Esquadra, Bombers i SEM. Farem més eficient la transmissió de les demandes a 

aquests cossos amb estalvi de temps de la comunicació i amb la seva traçabilitat.  

Al primer trimestre del 21, el CAT112 implementarà l’enviament de missatges SMS 

als demandants en el moment en què la incidència d’urgència hagi estat transferida 

al cos operatiu que l’hagi de gestionar i resoldre. El segon trimestre del 2021 s’oferirà 

a les policies locals l’accés a visors d’incidents que succeeixin en els municipis 

respectius, el qual suposarà evitar el temps de la trucada telefònica actual de 

l’operador del CAT112 i una millora en la qualitat i la traçabilitat de l’atenció de 

l’incident. A llarg termini, està previst el desenvolupament d’un sistema d’identificació 

per veu que permeti atencions automatitzades en casos de saturació amb la 

concreció de la demanda i derivació al cos o servei que l’atendrà.  

Acabo. Seguiria amb més coses. Disculpeu-me, perquè crec que m’he excedit amb 

el termini que m’havia donat el president, com a mínim deu o quinze minuts, però les 

matèries de la conselleria, fins i tot amb tot això que us he dit, no s’acaben aquí. I 

abans de passar-vos la paraula, agrair-vos la deferència que vau tenir amb un 

servidor fa quinze dies, quan vau permetre que la posposéssim com a conseqüència 

de la pandèmia. Us haig de dir que avui no estic millor de lo que estava fa quinze 

dies amb urgències de la pandèmia, però sí que us agraeixo, us torno a agrair doncs 

haver tingut aquell empàtic gest per fer-la en el dia d’avui. Estic a la vostra disposició. 

El president 

Moltes gràcies, conseller. Doncs el reglament contempla a l’article 173 la possibilitat 

de fer un breu recés de fins a quinze minuts, però crec que si no hi ha inconvenient 

per part dels portaveus doncs podríem seguir amb la sessió informativa. No hi ha 

ningú que s’hi oposi? Doncs, seguirem amb la intervenció dels grups parlamentaris. 

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans i per un temps màxim de deu minuts, 

té la paraula el senyor Jean Castel. 

Jean Castel Sucarrat 
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Gràcies, president. Donar-li la benvinguda al conseller, agrair-li el to i l’explicació 

prèvia que ens ha fet de les línies de treball, de la crisi sanitària i aquest decàleg de 

com i de quina manera s’està actuant en controls de mobilitat, de persones, 

activitats, establiments, però crec que avui també era l’oportunitat per a vostè de 

parlar del que és més coent, a vegades, dintre del departament d’Interior. Jo crec 

que posar en valor com ha fet vostè és de rebut i aprofitaré també, com faig sempre 

per fer-ho, posar en valor a tots els col·lectius que hi ha dintre del Departament 

d’Interior, la tasca que fan, la vocació de servei de treball i la seguretat, quan parlem 

de Mossos, que aporten i ens han d’aportar, però permeti’m que li digui, li vull fer 

diverses preguntes en referència a allò que li deia, crec que hi ha hagut una 

oportunitat perduda davant de moltes coses de gravetat també que han passat a 

Catalunya i que han sortit als mitjans de comunicació i que vostè avui també tenia 

l’oportunitat de contestar-nos. Intentaré fer-li les preguntes de forma que ens les 

pugui contestar i posar també llum a davant de tanta foscor en molts de casos.  

Miri, primer li voldria preguntar sobre..., referent als aspirants a bombers i els 

resultats de les proves. I agafant dues paraules que vostè, a l’inici de la seva 

intervenció i faré que m’acompanyin durant la meva, ha utilitzat, que és «drets i 

llibertats.» Estem –i ho ha dit així– «per salvaguardar drets i llibertats.» Avui li vull 

preguntar també sobre els drets que tenen aquests aspirants, que en el seu 44, 
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6 per cent no han sigut aptes, sobre mil cent aspirants. Com i de quina manera s’ha 

portat a terme aquestes proves?  

I és indicatiu, i permeti’m que ho digui així, d’una mala praxis, quan professionals ja 

indiquen que un test sense una entrevista clínica no serveix exhaustivament per 

avaluar ni seria oportú practicar-ho, cosa que es va fer i avui jo crec que ens ho 

podria explicar. Si s’han plantejat també repetir aquestes proves, salvaguardant allò 

que vostè ha posat en primer terme, els drets, els drets també d’aquests aspirants a 

no sentir-se vulnerats. I també ens preocupa molt haver tingut la informació que 

aquest test que vostès..., aquest test que vostès varen adquirir l’han tret i l’han retirat 

del mercat. També ens agradaria saber si vostè té alguna informació dels per què 
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s’ha retirat o si aquests motius i aquesta retirada d’aquest test del mercat també ens 

pot informar si es tornaran a repetir. Jo crec que el nostre grup parlamentari, des de 

Ciutadans creiem que salvaguardar els drets d’aquests aspirants és fonamental.  

Per una altra banda, li volia parlar, vostè ha parlat de bon govern i transparència. Li 

vull recordar que tenen expedients de la DAI que Ciutadans ha sol·licitat. Moltes 

vegades hem hagut de demanar dos emparaments que ens han sigut donats a la 

Mesa del Parlament, i a dia d’avui encara continuem esperant aquests expedients. I 

també preguntar-li sobre aquest departament, si, per responsabilitat, si s’ha plantejat 

remodelar aquest departament a davant de les múltiples denúncies que ha rebut, 

d’agents que han sigut vulnerats també els seus drets i llibertats i que han recorregut 

a la justícia i, casualment, la justícia així els hi ha reconegut. A davant d’allò que 

reconeix la justícia i que evidencia que un departament potser, i permeti’m que ho 

digui així, no funciona de la manera més adequada, voldríem també preguntar-li com 

i de quina manera pensa arranjar aquest departament davant d’aquestes situacions.  

Miri, una altra cosa que entenem que és de gravetat i no entraré en el detall, però el 

que ha emanat de certes detencions per part de la Guàrdia Civil, el que ha emanat 

en certs mitjans de comunicació, el que vàrem poder veure com conversacions del 

senyor Madí que va publicar El Nacional, en aquest cas, on sortia el seu nom, on 

sortia el nom també del seu antecessor, de la mateixa manera que l’exsecretari 

general, el senyor Brauli Duart, tot allò que emanava, totes aquelles dubtes que ens 

han deixat sobre la taula i el que semblava evidenciar una corrupció encoberta per 

part d’alguns sobre els mecanismes, o sobre la funcionalitat inclús, permetin que ho 

digui, de consellers del mateix Govern, crec que era una oportunitat i li voldria 

preguntar també en aquest sentit. Crec que el que hem pogut llegir ens ha sobtat i 

ens ha entristit a tots. Crec que hi ha paraules molt gruixudes, que han sigut 

utilitzades, insinuacions que vostè també tindria que posar llum, com li deia, davant 

de tanta foscor i no estaria de més que avui també ens pogués donar algunes 

explicacions en referència a aquest tema.  

Miri, ens ha parlat de bombers, bombers voluntaris, a la direcció i els eixos de 

l’activitat a davant de la delinqüència multireincidència de l’ocupació, però ens han 

deixat preocupats perquè li vull dir així: he entès o he cregut entendre que donar 
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resposta a les famílies vulnerables haurà de ser un terme que modifiqui un Codi 

Penal. Escolti’m, la Policia de Catalunya, i vostè com a màxim responsable del 

Departament d’Interior, té la responsabilitat de donar sortida, de donar veu i 

solucions a tots aquests temes a dintre de la nostra comunitat autònoma. Pensar 

que els Mossos d’Esquadra actuaran només sota d’un mandat d’un jutge, ens està 

dient que davant d’un «allanament de morada», els Mossos no actuaran? Ens està 

dient que sempre farà falta l’actuació d’un jutge perquè la policia faci la feina per la 

qual ha sigut formada i que té l’obligació i el deure i així ho fa amb tota vocació de 

servei, menys també, com ha sigut denunciat des d’aquest grup parlamentari, es veu 

aturada la seva gestió, com han sigut denunciades en molts casos des d’un 

departament o des d’alguna de les seves direccions. Crec que avui tenim 

l’oportunitat també de posar llum a davant de tanta foscor quan parlem de col·lectius 

de Mossos d’Esquadra, de Bombers i de tots els col·lectius.  

Vostè parlava de Protecció Civil, jo li he agraït d’entrada el gran decàleg de la feina 

que s’està fent, que també ens ha explicat, però, permeti’m que li digui, no ens ha 

sorprès perquè tota aquesta feina que vostè ens ha explicat en aquest decàleg ja 

era, en molts de casos, era una feina que ja estava en el camí de buscar solucions. 

Eren temes ja aprovats i que estaven en la línia i el que ens preocupa molt, sé que 

deu minuts no donen per a molt, conseller, però ens ha deixat molt preocupat quan 

vostè parla de la nova llei d’emergència o de la nova llei de policies. Escolti’m, molts 

dels portaveus d’aquesta comissió, i permeti’m que utilitzi l’expressió, estem ja 

escaldats. Hem anat a reunions amb el seu antecessor des del novembre de 2019, 

el mateix desembre, on se’ns anunciava que al gener veuríem aquesta llei. Tot va 

quedar en un no res.  

També volem saber... Vostè ha dit que comptarà amb tots els grups parlamentaris, 

amb la nostra opinió i el nostre criteri. Però també m’agradaria saber els grans reptes 

del Departament d’Interior, com la llei de segona activitat i altres que han d’incorporar 

dintre d’aquesta futura llei, si també es comptarà amb el criteri i amb l’opinió dels 

sindicats, com a primers responsables i coneixedors de tant lo bo com el dolent a 

arranjar, a adequar o a millorar. Són oportunitats que no podem perdre, conseller. 

Crec que l’oportunitat de fer una crida a tots els sindicats és de rebut, com a grans 

coneixedors de la matèria que els toca treballar i tocar cada dia. I a davant de tot el 
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que li he dit m’agradaria poder tenir respostes en algun dels punts. Sé que vostè ha 

fet una intervenció per sobre d’una hora. Jo tinc deu minuts escassos, els mateixos 

que s’estan acabant, ens agradaria tenir molt més per poder contestar punt per punt 

a tot aquest decàleg que vostè ens ha posat a la taula. És una llàstima, però espero 

les seves respostes i poder intervenir en un segon torn, ampliant també altres 

preguntes.  

Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, senyor Castel. Doncs en nom del Grup Parlamentari Socialistes i 

Units per Avançar, té la paraula la senyora Assumpta Escarp. 

Assumpta Escarp Gibert 

Gràcies, president. En primer lloc, agrair al conseller una intervenció exhaustiva. 

Voldria donar les gràcies, abans fins i tot que el conseller, a tots els servidors públics, 

aquests que durant aquest temps ens estan fent possible un dia a dia; dia a dia difícil, 

però que crec que entre tots ho estem aconseguint. Li agraeixo al conseller aquestes 

paraules que ha dedicat al diàleg i al diàleg a tots els grups parlamentaris. M’ha 

semblat que deia que l’havia ofert, jo li recullo, però que quedi clar que en el meu 

grup fins ara no ens l’havia ofert. I a pesar d’aquesta intervenció exhaustiva i molt 

complerta, conseller, deixi’m dir-li, independentment dels últims quinze dies, en el 

qual ens vam posar tots d’acord, que aquest grup parlamentari s’ha trobat 

menystingut en el sentit que amb un mandat que no es preveu de més enllà de sis 

mesos, vostè ha trigat més de dos mesos a assistir a aquesta comissió i explicar-

nos les seves prioritats i també el que tenim davant.  

Suposo que ho ha volgut compensar amb l’exhaustivitat, no? Però ha tingut temps 

d’anar a molts mitjans de comunicació, rodes de premsa del Procicat al marge, i crec 

que en aquest sentit li ha mancat la sensibilitat respecte al Parlament de Catalunya, 

que a vegades és incompatible o hauria de ser compatible aquesta sensibilitat amb 

l’oferiment de diàleg. 

Com el meu antecessor a la paraula, només tenim deu minuts i jo m’agradaria 

prèviament fer-li com dos preguntes molt concretes i molt d’actualitat. Una d’elles 
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són aquestes escoltes de l’operació Volhov que hem anat sentint i m’agradaria saber 

si el conseller s’ha sentit lliure amb totes les seves decisions o realment és cert que 

en algun moment doncs ha hagut de demanar per tenir més coneixement de qui era 

qui i sobretot quines decisions es podien fer. La segona fa referència a l’exculpació 

del major Trapero, la intendent Laplana, el senyor Cèsar Puig i el senyor Soler. Ja li 

vaig dir, és per nosaltres una bona notícia per a Mossos, perquè queda clar que no 

són un instrument polític i que defensem entre tots la professionalitat i el bé comú. 

Però m’agradaria preguntar-li dos coses: una, si és cert que es van retardar els 

pagaments a la defensa després de la declaració del major al Tribunal Suprem. I 

segona, si es restituirà o no el conseller..., el major Trapero en el seu lloc. Jo no faig 

cap apreciació, només pregunto. Entenc que estem en un final de legislatura i que, 

per tant, la prudència ens ha de presidir a tots.  

Pel que fa la pandèmia, miri, en el proper Ple vostè compareixerà conjuntament amb 

el vicepresident Aragonès i suposo que tindrem temps de continuar parlant de la 

pandèmia. L’altre dia jo li demanava personalment: «Escolti, deixin de donar 

missatges contradictoris.» Em va semblar que ho havíem aconseguit, excepte que 

fa deu minuts el conseller Tremosa ja ho ha trencat i fa ell la proposta de 

desescalada. En aquest sentit, reiterar-li, ja que vostè codirigeix el Procicat, la 

responsabilitat que té el Govern de donar missatges clars i d’exercir una 

responsabilitat que no ens estem d’exigir a la ciutadania. Rentar-se les mans sovint 

evita un conflicte i evita una epidèmia, però no rentar-se..., rentar-se les mans com 

el Govern té un altre sentit i vostè sap molt bé a què em refereixo.  

Respecte a la pandèmia, em preocupen tres coses, que els hi vull posar sobre la 

taula. Una és si els Mossos d’Esquadra, Bombers, Protecció Civil, disposa de la 

protecció i material suficient per ara i per a la tercera onada, perquè la tercera onada 

vindrà fins que no tinguem altres mecanismes. I voldria preguntar també sobre 

aquestes darreres manifestacions, aquesta manca de protecció de la Generalitat de 

Catalunya, que ha fet que ens malmetés una façana històrica. Aquestes 

manifestacions violentes, algunes d’elles que, vestides de contrarestriccions, hi 

apareix l’extrema dreta i vostè ha fet una referència, en aquest sentit, molt 

subtilment, li haig de reconèixer, ha vingut a dir..., ha parlat d’una independència 
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com un moviment pacífic i cívic que s’ha estès, quan parlava de l’extrema dreta. 

Home, serà conseller, vull pensar que no és que té indicis de que pot haver-hi o que 

hi ha l’existència d’un moviment independentista no pacífic i no cívic, perquè tal com 

s’han dit les coses no ha quedat gens clar. De tota manera, és una preocupació 

aquest creixement de l’extrema dreta d’aquestes manifestacions.  

La segona preocupació és sobre la convocatòria electoral. El Procicat ha elaborat 

un pla, vostè no ens n’ha parlat, no sé si en parlarem en el Ple, però m’agradaria 

saber dispositius, el paper d’Interior i de Mossos per garantir de la millor manera 

possible aquesta jornada electoral que serà (tall de comunicació). Però ja no és en 

aquest sentit que ha fet molta referència a la col·laboració i cooperació amb les 

policies locals, serà que les necessiten, però de tota manera l’hi agraeixo, ja que jo 

vinc del món local i vostè també i a vegades sembla que ens n’oblidem.  

Preguntar-li, aquest equip multidisciplinar que desenvoluparà el Pla Estratègic 

d’actuació sobre Protecció Civil, arran de la pandèmia, només és d’Interior o és 

realment pluridisciplinar? Entrant en un tema d’aquests que vostè deia de la 

seguretat i, en general, de la política de la Conselleria, li haig de dir que jo entenc 

que vostè assumeix un mandat curt i, per tant, no veig gran política diferent de la 

que tirava endavant el seu antecessor. Per tant, no entenc i dedueixo grans canvis. 

Home, em sorprèn que vostè parli d’impuls legislatiu, quan queden tres plens i 

tramitar tres lleis quan només queden tres plens, i a més entre altres coses parlar de 

Pla de seguretat viària fins al 23, el Pla de bombers del 25, doncs està molt bé tenir 

una certa visió de futur, tenir una planificació, però, home, també ens toca una mica 

tocar de peus a terra. 

Vostè ha parlat dels desnonaments i jo dos coses només per ser molt clara. Escolti, 

desnonaments, sí, és veritat que el focus està posat moltes vegades amb qui 

l’executa, amb l’instrument, però aquí hem de parlar «en sèrio» d’una política 

d’habitatge de la Generalitat de Catalunya, que queda molt lluny del que diu el 

Departament d’Interior. Ara, aprovar lleis que generen una expectativa que després 

es frustren també genera que el focus es posi sobre qui les crea i, per tant, també 

en tot cas sobre algunes de les coses que vostè diu. Tant en aquest tema, no amb 
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els desnonaments, però sí amb les okupacions amb k, com hem dit moltes vegades, 

o amb les ocupacions delinqüencials, 

 

 

Fitxer 31CI8 

amb la multireincidència en la modificació del Codi Penal hi hem de seguir tots, hem 

de ser-hi tots, també en el Congrés dels Diputats, no s’hi val només amb la 

reincidència, perquè vostè sap que hi ha un conflicte greu amb el tema d’ocupacions 

delinqüencials i que no estem actuant com s’ha d’actuar i, per tant, espero que aquí 

sí.  

Li agraeixo com a dona la seva referència al treball contra la violència masclista. 

També hem de fer una gran tasca d’educació dins dels cossos de Mossos 

d’Esquadra i de Bombers, perquè encara se’ns donen casos també, per exemple, 

de no-promoció de les dones o de que costa moltíssim del nostre reconeixement. 

Més enllà de la violència masclista, volem ser lliures però també volem tenir totes 

les mateixes oportunitats. 

Parlant del tema d’ordre públic i que vostè parlava de les conclusions de l’auditoria, 

que espero que no siguin d’altres en el seu compliment que la protecció de la 

convivència a l’espai públic i millorar tots els circuits interns. M’agradaria preguntar-

li si vostès han reunit el comitè d’ètica, quant temps fa que no es reuneix? Ho dic 

perquè això també ajuda una mica el treball en general, sobretot quan estem parlant 

del concepte d’ordre públic des d’una perspectiva molt més ampla.  

Vostè ha parlat del nombre de mossos total. És veritat, el nombre de Mossos es fixa 

a través d’una junta de seguretat entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya i ve fixat. 

I aquest és un procés que jo definiria d’una manera diferent de com vostè ho fa. Jo 

parlaria de negociació i això és el que ha de fer. Igual que li parlaria possiblement de 

que si tinguéssim el seu suport també en els Pressupostos Generals de l’Estat, igual 

també podríem ampliar el nombre de Mossos.  

Després m’agradaria preguntar-li algunes coses concretes, i algunes ja han sortit. 

Una és el canvi d’horari del Tedax, que sembla ser que hi han hagut canvis. No es 
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cobreixen les 24 hores i, per tant, la resposta a una actuació en la que puguin ser 

necessaris pot quedar sense eficàcia, tenint en compte que aquests dies hem tornat 

a reviure algunes coses molt greus. El vídeo que avui hem vist i tot plegat, jo crec 

que és molt greu amb l’amenaça gihadista, crec que no seria convenient que això 

passés.  

Pel que fa a Bombers, hi ha una denúncia sobre un nombre excessiu d’hores 

extraordinàries cobrint places estructurals. Hi ha molta defensa del model, però 

realment no regularitzem els bombers voluntaris i sobretot què passa amb la prova i 

aquest test psicològic que ha deixat fora el 47 per cent dels opositors. Si això es fa 

amb la base de trets de personalitat, igual ni vostè ni jo la passàvem, aquesta prova, 

perquè va excloure el 47 per cent d’uns opositors per trets de personalitat, ja no sé 

quins són els que es demanen. I, a més, el que és més greu, conseller, no s’han 

publicat ni barems ni correccions ni cap explicació als exclosos. I aquesta sembla 

que hauria de ser una prova complementària i no una prova que en si mateixa 

pogués excloure els aspirants. I sobretot, i amb això acabo, president, perquè se 

m’acaba el temps i em queden moltes coses al tinter, però sobretot, pararan les 

proves o què passarà amb aquest grup d’opositors que s’han quedat fora?  

Gràcies, president.  

El president  

Moltes gràcies, senyora Escarp. Doncs és ara el torn del Grup Parlamentari de 

Catalunya en Comú Podem i té la paraula el senyor Marc Parés.  

Marc Parés Franzi 

Gràcies, president. Bona tarda, conseller. Agrair-li, en primer lloc, la seva detallada 

exposició, igual que agrair de forma molt expressa la gran tasca dels treballadors i 

treballadores públiques del Departament d’Interior, que estan exercint una gran 

tasca en una situació d’emergència, tot i que creiem que no l’estan exercint en les 

millors condicions laborals possibles, ni pel que fa als sistemes de protecció, a les 

EPIs, ni pel que fa sobretot al principi de la pandèmia, a la gestió dels torns o vostè 

ha parlat bastant extensament també del 112, on hem de ser conscients que tenim 

problemes significatius des de ja fa temps i que creiem que s’haurien de resoldre.  
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Ens ha explicat vostè moltíssimes coses que es venien fent ja en el Departament 

d’Interior i que s’estan fent. Nosaltres creiem que hauríem de ser conscients que el 

14 de febrer hi ha unes eleccions, que estem en una pandèmia i que, per tant, té 

sentit el fet de començar explicant la gestió d’aquesta pandèmia, però que per tots 

aquests motius precisament potser el que ens hauria d’explicar també amb 

honestedat és tot allò que no podrà fer, perquè és evident que no podrem aprovar ni 

la Llei d’emergències, ni la Llei del Sistema de Policia de Catalunya i, per tant, potser 

hauríem de ser una mica més realistes i veure fins on podem arribar i actuar realment 

en allò que sí que podem actuar, no?  

En la gestió de la pandèmia, sí que hi ha una qüestió que nosaltres li voldríem 

remarcar. Vostès són uns dels dos departaments que estan presents en el Procicat 

gestionant aquesta pandèmia, vostès i Salut, cosa que comprenem, no?, però és 

veritat que el fet que no hi hagin altres departaments segurament fa que no hi hagi 

en les decisions del Procicat moltes vegades una visió més social, moltes vegades 

no?, que ens ajudaria a lo millor a entendre determinades decisions i que nosaltres 

creiem que s’haurien de tenir en compte.  

I, en aquest sentit, sí que vull aprofitar per traslladar-li, des de la màxima empatia i 

comprensió de la dificultat i la complexitat de gestionar una situació com aquesta i 

de prendre determinades decisions, però sí que li volem traslladar, diguéssim, la 

necessitat de tenir en compte la funció social, la funció educativa que es juga en 

determinades activitats com són les activitats extraescolars, com són les escoles de 

dansa, com són les escoles de música. I, per tant, que tinguin en compte que no és 

només una qüestió sanitària o econòmica, sinó que aquí hi ha tota una sèrie 

d’activitats que ara estan restringides que tenen una funció social que, per nosaltres, 

és molt important. I, per tant, que li demanem que les tinguin en compte a l’hora de 

valorar les mesures que hagin de prendre, òbviament prioritzant la qüestió sanitària 

i l’evolució de l’epidèmia. 

Entrant més ja en matèria del model policial, nosaltres entenem que li toca a vostè 

definir, com a responsable polític, definir el model policial, el model d’ordre públic al 

nostre país. Feia referència la diputada Escarp a la sentència del major Trapero, de 

la intendent Laplana i de la resta de l’equip directiu de l’anterior mandat, no?, en el 
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qual evidenciava la viabilitat d’un model policial, que és el model policial que vam 

veure l’1 d’octubre, un model basat en la mediació i no en la brutalitat, no?, per part 

dels Mossos, perquè tots recordem que l’1 d’octubre vam veure un altre model 

justament d’actuació policial totalment oposat, no? És clar, nosaltres ens preguntem 

quin és el seu model, és aquest model o és el que també vam veure temps després 

en les mobilitzacions per la sentència, no? El seu model és el que també definia 

vostè ara, no?, amb algunes expressions quan parlava de la pandèmia, ens parlava 

de flexibilitat, de pedagogia, no? O és el que estem veient també paral·lelament 

doncs amb les actuacions en els desnonaments? Creiem que aquí hi falta criteri de 

definició de model.  

I ja sabem, perquè ja ho hem debatut altres vegades, que els Mossos també actuen 

com a policia judicial. Això ho sabem, però el model de seguretat, el model d’ordre 

públic, la forma, els criteris sobre com ha d’actuar la nostra policia no correspon a 

cap jutge, li correspon al Departament d’Interior. I vostè ens diu que estem posant el 

focus quan parlem de desnonaments en qui els executa i estem d’acord que el 

problema és estructural, que el problema és de fons i anirem junts a l’hora de 

reivindicar que s’aturin els desnonaments durant aquesta pandèmia, però jo li dic 

que nosaltres no és que posem el focus en el «qui» executa, sinó que estem en una 

Comissió d’Interior i posem el focus en «com» s’executen aquests desnonaments i 

això li correspon a vostè decidir com actuen els Mossos davant d’una ordre judicial 

en que es desnonen famílies vulnerables. Igual que els Mossos l’1 d’octubre, van 

decidir que el dany que causarien si actuaven amb brutalitat policial seria major que 

el bé que es pretenia preservar, li demanem aquest criteri i que, per tant, que es 

tingui en compte i que fixin protocols, criteris d’actuació per a la Policia de la 

Generalitat quan hagi d’actuar en situacions de desnonaments. 

Miri, conseller, fa poc més de dos mesos que vostè és en el càrrec i en aquest temps 

la veritat és que hem vist ja masses qüestions que evidencien que el seu model 

policial està a les antípodes del que nosaltres entenem que hauria de ser un model 

de policia democràtica. Hem vist els Mossos intervenint en desnonaments de 

famílies vulnerables, amb càrregues policials contra persones que pacíficament 

intentaven aturar algun desnonament, agents d’ordre públic sense el número 

d’identificació policial visible. Avui mateix, hem fet una roda de premsa conjunta entre 
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diferents grups, que nosaltres celebrem que l’hem volgut fer així, de suport a l’Adrián 

Sas. Per cert, aprofito també doncs ja per demanar-li a vostè i al conjunt del Govern 

que retirin la seva acusació particular en aquests i altres casos de dissidència 

política, perquè preservar el dret a la protesta i a la manifestació no és compatible 

amb aquesta persecució i la Generalitat està personada en aquest i molts altres 

casos. En qualsevol cas, el que li volia manifestar és que des de Junts per Catalunya 

estant se’ns deia que vostè representaria un canvi pel que fa a l’abordatge dels drets 

i les llibertats en el Departament d’Interior. Però jo li he de dir que fins ara, no és que 

no només haguem vist aquests canvis, sinó que estem avançant en sentit contrari. 

I vull remarcar la diferència entre les paraules i els fets, perquè vostè ve aquí i ens 

diu que vol fer compatible el dret a la seguretat amb el dret a la protesta i la 

manifestació amb l’únic límit d’allò que estableix el Tribunal Europeu de Drets 

Humans d’Estrasburg, però la realitat és que els Mossos estan multant amb multes 

de fins a sis-cents euros aquelles persones que s’estan manifestant pacíficament. 

Per tant, ostres, defensar el dret a la protesta i a la manifestació no és aplicar la llei 

mordassa amb aquestes multes com estem coneixent que s’està fent. Fins ara no 

es feia i la llei mordassa ja existia, com és que ara? En altres territoris, no es fa. Per 

què ho fem aquí a Catalunya? Creiem que aquí hi ha una decisió política que li 

correspon a vostè a l’hora d’aplicar aquesta normativa que nosaltres entenem que 

s’ha de derogar, però que mentre existeixi li correspon a vostè també decidir quina 

és la flexibilitat amb què actuar davant d’aquests casos.  

I és cert que l’aixecament de la mesura de prohibir desnonaments durant la 

pandèmia ha provocat una allau d’ordres de desnonaments a Catalunya, afectant a 

milers de persones, però és que el que hem vist nosaltres des que vostè és conseller 

són nombrosos casos en què s’actuava en aquest desnonament doncs amb agents 

antiavalots, amb la Brimo, amb l’Arro, en nombrosos casos. Puc parlar del cas de 

l’Hospitalet el dia 22 d’octubre, no?, en que, sense esperar que arribés la comitiva 

judicial, van actuar els Mossos; el cas de Ciutat Meridiana al que vostè feia referència 

i agraïm que reconegui l’error. Per cert, també li demanem què s’ha fet? S’han 

depurat responsabilitats, no? Si reconeix un error, entenc doncs que s’està actuant 

d’alguna manera per corregir aquest error i també li agrairia que ens ho expliqués. I 

una llarga llista de casos que podrien posar sobre la taula. Per nosaltres la qüestió 



Comissió d’Interior 

Sessió núm. 31 / 11 de novembre de 2020 

 

53 

és bastant simple, conseller, és a dir, simplement no enviï agents antiavalots, ni 

Brimo ni ARRO als desnonaments i aturin, deixin de posar multes. No és tan 

complicat. I això ho pot fer de forma immediata.  

Li volíem demanar també per una sèrie d’incompliments de resolucions aprovades 

en aquest Parlament. La resolució que vam aprovar en dues ocasions perquè els 

Mossos portessin la identificació visible. Se’ns va dir que a finals d’octubre ja ho 

veuríem i vam assistir justament doncs a actuacions policials en diferents, per 

exemple, en el desallotjament de la Buenos Aires l’altre dia, en què veiem que els 

Mossos no complien amb això que havíem aprovat. També la publicació 

d’instruccions, també vam aprovar en el Ple del Parlament fer pública la instrucció 

que regula l’ús de projectils viscoelàstics de precisió, els foam, per part dels Mossos 

d’Esquadra i no l’han fet pública. Li demanem que compleixi, perquè les 

recomanacions internacionals van en aquesta direcció, en què la policia hauria de 

fer públiques les seves instruccions quan actuen quan fan referència a l’ús de la 

força.  

Ha fet referència també a la major auditoria de la història del cos anunciada pel 

conseller Buch, que no s’ha presentat en aquest Parlament, que no parlava de l’ús 

de pilotes de goma quan n’hi havia, quan no es detallaven les males praxis. Li volem 

demanar què han fet al respecte, quants expedients hi han oberts, com han actuat 

en relació amb aquesta auditoria i també si continuaran utilitzant determinades 

pràctiques que hem vist de nou recentment, com és la pràctica del carrusel.  

I se m’acaba el temps. Simplement, conseller, en matèria d’emergències, nosaltres 

creiem que cal un enfocament més orientat a la prevenció. Ens agradaria que ens 

especifiqués, més enllà de la voluntat d’execució del Pla Bombers 20-25 i del Pla 

estratègic 17-22, com s’està concretant això. És a dir, ja sabem que aquest és el 

camí però en quina mesura l’estan executant.  

I, per últim, també amb relació a l’incompliment de resolucions, també vam aprovar 

en aquest Parlament crear un grup de treball per a l’equiparació salarial a Mossos, 

crear una borsa d’hores estructurals, que ara entenem que amb la pandèmia seria 

més necessària i no s’ha complert.  
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I l’última coseta, i ara sí que ja acabo, és si pensen fer o com pensen abordar la 

manca de presència de dones tant als cossos de Mossos com als cossos de 

Bombers. 

Moltes gràcies.  

El president 

Moltes gràcies, senyor Parés. És ara el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP- 

Crida Constituent. Té la paraula, per un temps màxim de cinc minuts, la senyora 

Maria Sirvent. 

Maria Sirvent Escrig 

Bona tarda, conseller. Com diu el president tenim cinc minuts i, per tant, aniré ràpid. 

Tractarem quatre temes. En primer lloc, el cas d’espionatge polític denunciat per 

diversos moviments socials. En segon lloc, el manteniment d’acusacions particulars 

contra el moviment independentista i contra la dissidència per part del Departament 

d’Interior. En tercer lloc, la repressió contra el moviment en defensa del dret a 

l’habitatge. I, en quart lloc, la situació dels aspirants a bomber.  

Comencem pel primer tema. Sap vostè que després de mesos d’investigació, 

membres i organitzacions de l’esquerra independentista i de diversos moviments 

socials, hem destapat una trama d’espionatge polític que apunta directament al 

Govern de la Generalitat. Nosaltres li volem fer una pregunta. Li volem  
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preguntar quina versemblança i credibilitat li dona a la gravetat de les informacions 

publicades al mitjà La Directa i informacions també denunciades pels moviments 

socials. Esperem que la seva resposta no sigui la mateixa que li va donar el Govern 

de l’Estat espanyol al president del Parlament en el marc de l’operació d’espionatge, 

en base al programa Pegasus, que va dir que res constava i que presentessin una 

denúncia si així ho creien oportú. Esperem que no s’assembli aquest govern al 

Govern de l’Estat espanyol en aquest sentit. De moment, no hi ha hagut cap 

declaració desmentint aquests fets. Poc s’ha dit sobre les IPs. No consta cap 

denúncia per informació falsa. A nosaltres això ens porta a afirmar que això és 
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pràcticament un acte d’acceptació. Per tant, li preguntem on som, conseller? Què 

pensen fer? Perquè estem davant un acte d’espionatge polític, cibernètic i il·legal. I, 

per tant, d’això és del que estem parlant.  

Respecte al segon tema i al manteniment de les acusacions particulars en contra de 

la dissidència política, estem veient i estem llegint, jo mateixa els he pogut llegir, 

atestats policials de marcat caràcter polític, que identifiquen persones en moltes 

ocasions en base a arxius il·legals i amb una clara voluntat repressiva. Aquests 

atestats van acompanyats en els procediments judicials d’acusacions particulars, en 

nom del Departament d’Interior, per ordre del conseller d’Interior, de vostè mateix, 

que assumeixen relats criminalitzadors que (tall de comunicació) de forma cega 

acusacions en base a una tríada perversa que crec que vostè coneix molt bé: 

atemptat a l’autoritat, lesions i desordres, que es donen pràcticament de forma 

automàtica. Li preguntem: Què pensen fer? Què pensa fer el Departament d’Interior? 

Què pensa fer el Govern de la Generalitat? Retiraran les acusacions particulars? 

Deixarà d’actuar el gabinet jurídic del Departament d’Interior com un veritable 

acusador popular contra el moviment independentista i contra la dissidència política? 

Deixaran d’actuar contra aquells que defensen els drets del nostre poble? Ho deia 

el diputat que m’ha precedit, avui hem fet una roda de premsa al Parlament, en la 

que hem assistit una majoria d’aquesta cambra i en la que hem demanat la retirada 

de l’acusació particular en el cas de l’Adrián Sas. Ens agradaria que ens expliquin 

què és el que pensen fer amb relació a aquest cas i a tots els altres en els que el 

departament encara manté les acusacions particulars.  

El tercer tema i respecte a la repressió contra el moviment en defensa de l’habitatge, 

ens preguntem per què han començat a identificar i a posar multes individuals de 

sis-cents euros en base a la llei mordassa, una llei contra la que ens hem posicionat 

tant vostè com jo en contra, per què ho fan contra les veïnes que aturen 

desnonaments? I per què han pres la decisió de criminalitzar així el moviment en 

defensa del dret a l’habitatge? Posaré casos concrets, cas concret, primer cas. Divuit 

mil euros per aturar el desnonament il·legal d’una família; més de trenta multes. 

Parlem del 5 d’octubre, en plena pandèmia i li explico el perfil de la part arrendatària: 

l’Estela, els seus fills, el seu net de set anys i un familiar amb un 65 per cent de 

discapacitat, reconeguda i acreditada. Vivia en aquella casa feia quinze anys. La part 
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arrendadora és un empresari català, propietari de la finca on viu l’Estela i la seva 

família i també propietari de la finca del costat, un gran tenidor. Va ser director 

territorial pel Ministeri d’Agricultura. Un altre cas, ara ens n’anem cap al Bages. Dues 

persones grans amb una menor a càrrec, en un pis concedit per la Mesa 

d’Emergència, esperant l’adjudicació final, disset mil euros per aturar el 

desnonament il·legal d’una família, més de vint-i-vuit multes en base a la llei 

mordassa.  

Un altre cas, ens n’anem ara a Nou Barris, Ciutat Meridiana. N’ha parlat vostè, 

d’aquest desnonament, un desnonament amb menors a una hora del toc de queda, 

sense ordre judicial, assumint el criteri de la fiscalia espanyola. Sap vostè 

perfectament que sense l’adaptació de la instrucció de fiscalia, una instrucció interna 

dirigida als Mossos d’Esquadra, no s’hagués donat a aquesta situació i el vam 

advertir prèviament, conseller, per què la policia s’emporta els periquitos dels nens? 

Una situació tan rocambolesca com aquesta. Per què els policies propinen insults 

racistes en contra de les veïnes dient-los: «Váyanse y vuélvanse a su país»? 

Conseller, nosaltres no volem disculpes, no volem cap tipus de disculpa. El que 

volem és que s’obrin els expedients corresponents, que es depurin les 

responsabilitats...  

El president 

Ha d’acabar, senyora Sirvent.  

Maria Sirvent Escrig 

...es rescabalin els danys materials i psicològics i que obrin vostès una investigació.  

I ja acabo, president. Simplement per dir, per posar de manifest la situació, (l'oradora 

mostra una imatge a la cambra) no sé si es veu bé, el cartell, de les bomberes, dels 

cinc-cents opositors a Bombers. N’estic segura que n’està al cas, denunciant 

l’opacitat i que s’ha utilitzat un test per detectar psicopatologies que, després de la 

denúncia, ha estat retirat del mercat. Demanem transparència i diàleg. Hem registrat 

preguntes per aclarir algunes qüestions. Nosaltres estem al seu costat. Esperem que 

vostè faci el mateix. Què estan fent per resoldre aquesta situació? 

El president 
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Gràcies, senyora Sirvent. És ara el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya. Té la paraula el senyor Daniel Serrano. 

Daniel Serrano Coronado 

Gracias, presidente. Conseller, buenas tardes, al conseller y a todos y a todas. Como 

es normal en estos momentos, su prioridad es garantizar la seguridad y el orden 

público en el actual contexto de pandemia, como el que estamos viviendo, con 

restricciones importantes en la movilidad, por poner un ejemplo, pero también en 

distintos ámbitos de nuestro día a día. De ahí que le reconozcamos de entrada que 

el momento no es el más idóneo para comenzar a dirigir una conselleria como la de 

Interior. Por lo tanto, reconocemos que el momento no es el más fácil y seguramente 

tampoco el más reconfortante, pero de ahí que también usted tenga que doblar y 

redoblar los esfuerzos a la hora de dirigir la conselleria. Y lo primero que esperamos 

de usted, más allá de las necesarias mejoras de las condiciones de trabajo y de los 

recursos que precisan el cuerpo de Mossos d’Esquadra, entre otros, es apoyo, de 

usted y de todo el Govern al cuerpo de Mossos d’Esquadra incondicional y sin 

reservas, cosa que no siempre ha sucedido en la anterior etapa o bien por parte del 

conseller o bien por parte de algún miembro del Govern o bien incluso empezando 

por el propio expresidente de la Generalitat de Catalunya. Los Mossos realizan un 

trabajo difícil que, insisto, no siempre ha sido apoyado por parte del Govern.  

La segunda cosa que también le pediría es que deje de hacerse un uso partidista y 

político del cuerpo de Mossos d’Esquadra. Los cuerpos de Mossos d’Esquadra 

hacen una función esencial en nuestra sociedad y no es una función ni política ni 

partidista, sino que el instrumento mediante el cual las democracias garantizan su 

seguridad y el orden público y esto es transversal. Esto ni le pertenece al Govern ni 

a Junts per Catalunya ni a Esquerra Republicana ni al PP ni a Ciutadans, es un 

servicio esencial que presta el cuerpo de Mossos d’Esquadra y en no pocas 

ocasiones se hace o se cae en la tentación de hacer un uso partidista y político de 

los Mossos d’Esquadra. Y confiamos, fíjese lo que le digo, confiamos que en esta 

nueva etapa en la que usted es el nuevo conseller de Interior, se deje atrás esta 

visión, insisto, partidista y política de los Mossos d’Esquadra.  
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Pero evidentemente el cuerpo de Mossos d’Esquadra no solo vive de las buenas 

palabras, de las buenas intenciones, sino que las realidades son imprescindibles, 

realidades que se han de producir en mejoras y en mayores recursos; en mayores 

recursos, de entrada, humanos. Es cierto que usted ha reconocido que a las cerca 

de mil ochocientas nuevas plazas que se aprobaron en los últimos años, 

recientemente se acaba de incrementar, de abrir el incremento de cuatrocientas 

cincuenta nuevas plazas.  

Bien y es cierto que el tope lo marca el Ministerio de Interior, pero es que el déficit 

de Mossos d’Esquadra no viene de antes de ayer. Existe un déficit de Mossos 

d’Esquadra desde hace muchos años, demasiados. Y aunque ahora se vaya 

corrigiendo, no por ello la situación sigue siendo todavía de necesitar mayores 

Mossos d’Esquadra para garantizar la función que deben desempeñar. 

Y evidentemente además de mayores recursos humanos, se necesitan mayores 

recursos económicos para hacer realidad todas esas mejoras, mejoras en las 

comisarías, en los vehículos, en los equipamientos, en tecnología, porque el crimen 

sí que mejora en sus aspectos tecnológicos para llevar a cabo pues esa actividad 

delictiva, pero la Policía, los Mossos d’Esquadra cuanto menos tienen que ir a la par 

y, por tanto, se tiene que hacer inversión económica también para que los avances 

tecnológicos respecto a los Mossos d’Esquadra puedan servirles para combatir la 

criminalidad.  

Evidentemente, también mejoras en el actual contexto pandémico que después 

posteriormente le comentaré. Pero que estas mejoras son evidentemente 

necesarias para combatir la inseguridad, inseguridad creciente, que no solo es una 

percepción de los ciudadanos, sino que es una realidad existente. Por eso lo que le 

pedimos a usted, como nuevo conseller de Interior, es que se aparte, que abandone 

esa visión buenista que niega la realidad y es que, insisto, existe una creciente 

inseguridad en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Porque solo se puede 

combatir la inseguridad si se reconoce su existencia, si no, es imposible. Se pueden 

hacer magníficas estrategias como las que usted ha dibujado anteriormente en 

distintos ámbitos, pero si no se parte sobre la realidad del escenario en el que nos 

movemos, pues es difícil el poder reducir esa inseguridad que, insisto, es algo más 



Comissió d’Interior 

Sessió núm. 31 / 11 de novembre de 2020 

 

59 

que una percepción que tienen los ciudadanos. Por lo tanto, en este sentido le 

pediría que abandone esta visión buenista que en anteriores ocasiones han tenido 

otros consellers de Interior y que asuma la realidad como es, porque solo así, insisto, 

podremos reducir los niveles de inseguridad.  

Por otro lado, también es de justicia hablar de la encomiable tarea y función que 

desempeñan nuestros bomberos y, en general, todo el personal de emergencia. El 

otro día en el Pleno yo manifestaba que no siempre ha sido y es suficientemente 

reconocido el trabajo de estos cuerpos de bomberos y de personal de emergencia 

por parte de la administración y sabe bien que tienen demandas, algunas históricas, 

demandas importantes pendientes. Y también somos conscientes de que 

actualmente, la pandemia…  

El president 

Senyor Serrano, hauria d’anar acabant.  

Daniel Serrano Coronado 

Sí, sí, dos minutos, presidente. Lo invade casi todo, pero creo que también es de 

justicia, creo que también es de justicia el que se haga frente a estas necesidades. 

Por lo que se refiere al actual contexto pandémico, y acabo, presidente, en menos 

de un minuto, antes he apuntado la sociedad necesita mensajes claros, por parte de 

su departamento y por parte de todos los consellers. Y, en ocasiones, los mensajes 

que salían de Procicat eren contradictorios con los que después expresaban los 

consellers y, por lo tanto, eso no puede ser ni mucho menos en el actual contexto 

pandémico. Y hay que reconocer que alguno de esos episodios de contradicciones 

ha llegado a resultar sonrojantes. Por lo tanto, conseller, hagamos un esfuerzo de 

no dar mensajes contradictorios a la sociedad. 

Y, por último, elecciones autonómicas. Me gustaría si nos pudiera a avanzar, por lo 

que a su departamento se refiere, qué tipo de planificación se está llevando a cabo 

para garantizar que estas elecciones se desarrollan con normalidad, con garantías 

y con seguridad, porque si queremos que haya una participación importante es 

imprescindible que se garantice la seguridad de los ciudadanos. Y, por lo tanto, me 

gustaría que nos pudiera avanzar en ese sentido.  
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Nada más, conseller. Gracias, presidente, por su generosidad. Y ya está.  

Muchas gracias.  

El president 

Gràcies, senyor Serrano. Doncs és ara el torn del Grup Parlamentari Republicà, té 

la paraula la senyora Montserrat Fornells. 

Montserrat Fornells i Solé 

Moltes gràcies, president. Bona tarda a tothom. Bona tarda, conseller, agraïm la seva 

compareixença i les explicacions que ens ha facilitat sobre la gestió del seu 

departament i sobre la gestió també a nivell de la Covid  i tot els eixos i les línies que 

el seu departament té previst dur a terme. Ens sumem al reconeixement als 

professionals de seguretat i emergències, per la tasca que estan duent a terme, per 

la seva professionalitat i la seva vocació de servei i, evidentment, amb el problema 

afegit de la gestió de la pandèmia de la Covid.  

Agraïm totes les dades i totes les informacions que ens han facilitat sobre la gestió 

de la Covid, sobre tot el sobreesforç que han hagut de dur a terme els professionals 

i que han hagut d’abordar, sense ser gens fàcil. Totes les denúncies que s’han posat, 

i totes les gestions que s’han dut a terme. També s’ha hagut d’activar el pla Procicat, 

i gestionar i aprovar els diferents plans que s’han hagut d’implementar en els 

diferents àmbits i en aquelles mesures que, pel bé de la salut de tothom, s’han hagut 

d’aplicar, malgrat ser mesures impopulars i malgrat tota l’afectació que afectava tant 

a la ciutadania com al sector econòmic.  

Un dels objectius del departament ha de ser el de situar Catalunya com un país 

capdavanter i exemplar en l’àmbit de la seguretat i les emergències. Per això, cal 

seguir treballant per millorar aquelles mancances i aquelles necessitats que 

requereixen els diferents cossos i els diferents àmbits de treball per tal d’estar 

orgullosos, per tal que estiguem orgullosos del model de seguretat i emergències 

que tenim. És bàsic i és important que hi hagi el màxim diàleg, la coordinació, 

transparència, sensibilitat, 
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i col·laboració amb tots els efectius, amb tots els sindicats i també amb els grups 

parlamentaris, per tal de treballar aquelles polítiques públiques que millorin el nostre 

sistema de seguretat i emergències. Fer que la ciutadania d’aquest país se senti 

orgullosa dels nostres cossos. Per tant, ens alegrem de la proposta de dialogar i mà 

oberta que el conseller ens ha manifestat avui. Per l’èxit en la gestió de la seguretat 

és important destacar la prevenció, la resolució dels problemes, la col·laboració entre 

les diferents administracions i la ciutadania, disposar d’uns cossos policials 

d’excel·lència, exemplars, ben formats i que tinguin els seus equips i mitjans 

adequats i necessaris.  

També és molt important estar presents en tots els espais i instruments de 

cooperació, el CITCO, l’Europol i més en la situació actual d’alerta sobretot per part 

a nivell d’amenaça terrorista. Ha parlat vostè sobre la Llei de Sistema de Seguretat 

de Catalunya i sobre la Llei d’Emergències de Catalunya; són dos lleis que són 

necessàries, perquè s’han d’adequar aquestes dos lleis als nous temps i cal el 

màxim consens, ja sigui amb els sindicats, amb els diferents agents i també amb els 

partits polítics. Lamentablement, estem a final d’una legislatura i aquestes dues lleis 

segurament no es podran aprovar en l’actual legislatura. Per tant, s’haurà de treballar 

de cara al futur per aprovar-les.  

Ha parlat vostè de tres eixos per seguir treballant des de la Direcció General de 

Policia. Un primer eix sobre donar resposta a aquells delictes ordinaris, el crim 

organitzat, el terrorisme, delictes relacionats amb l’habitatge. És evident que cal 

abordar la qüestió de la multireincidència que vostè ens ha manifestat. També és 

molt evident que cal abordar el tema de l’amenaça terrorista. Cal molta prevenció i 

estar preparats per si hi ha..., pot passar algun cas com s’han vist en països com 

França o Àustria. Aquí és molt important també de poder aplicar aquelles mesures 

que la comissió d’investigació dels atemptats va aprovar en aquest Parlament. 

També ens alegrem i ho valorem molt positivament, aquesta taula que es crearà de 

partits, entitats i agents per facilitar dades, per coordinar, per saber i conèixer la 

realitat i per fer aportacions amb tota la gestió pel que fa als desnonaments. Ho 

agafem com una bona aportació a aquesta taula.  
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Un segon eix que vostè ha parlat és centrar-se en l’atenció a la víctima, especialment 

per aquells col·lectius més vulnerables. Estem completament d’acord que cal 

combatre tota mena de discriminacions tant a nivell de la ciutadania com també dins 

dels mateixos cossos. Cal molta formació, molts cursos i cal lluitar contra tot tipus de 

discriminacions i violències. La violència de gènere, però, també el racisme i també 

l’homofòbia.  

I, finalment, ha parlat d’un tercer eix, que és la transparència i el bon govern. És 

evident que cal ser el màxim de transparents possibles i gestionar el millor possible 

tota la feina i la tasca que es duu a terme des del Departament. Ha parlat de 

l’auditoria. És cert que calia una auditoria. No obstant, aquesta no s’ha presentat ni 

als grups parlamentaris, no hi van poder ser presents quan es va presentar i tampoc 

s’ha presentat aquí al Parlament. Li voldríem preguntar si la durà a terme, la 

presentarà aquesta auditoria al Parlament.  

També és com una imatge de transparència i d’una reclamació històrica i que s’ha 

aprovat diverses vegades aquí al Parlament, és el nou número d’operatiu policial. Sí 

que és cert que encara no s’ha implementat a tots els àmbits. S’ha començat a la 

Brimo i amb alguns operatius ja s’ha pogut veure el nou número d’operatiu policial. 

Ens alegrem d’aquesta nova introducció. Jo crec que és una cosa que feia falta i hi 

era necessària.  

I vostè ha parlat d’un quart eix que és de totes aquestes qüestions, d’aquests tres 

eixos previs, de com afrontar tots aquests reptes, amb la coordinació entre les 

diferents policies locals, amb el desplegament de la policia marítima dels Mossos 

d’Esquadra, que aquí li voldríem preguntar quina valoració en fa d’aquest 

desplegament que s’ha fet enguany, de la policia marítima. També la necessitat de 

reforçar la capacitat operativa dels Mossos. És molt important la creació de més 

places. Vostè ho ha dit, que malgrat les prop de dos mil places que s’han creat en 

els últims anys no són suficients per cobrir el dèficit que hi havia i, a més a més, la 

mancança del fet de cobrir jubilacions i segones activitats. Per tant, ens alegrem que 

el Govern aprovés 435 noves places i se n’haurà d’anar aprovant en els futurs anys. 

També ens alegrem d’ahir, que s’aprovés l’augment del 2 per cent del preu de les 

hores extraordinàries i el complement de nocturnitat, una demanda i un acord que 
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els Mossos van fer arribar en el departament. Per tant, s’ha d’anar millorant amb 

aquestes millores i necessitats que requerien el cos. També ens alegrem de 

l’adquisició i renovació de l’equipament operatiu del cos, com són el tema dels 

vehicles, que ja s’han aprovat l’adquisició per enguany d’uns 237 i que l’any que ve 

estan previstos 382 nous vehicles. I també el tema de la uniformitat, una reclamació 

històrica que de cara al 2021 s’hi destinaran 2,7 milions per a renovar-la.  

I també cal la renovació i l’acondicionament d’infraestructures i espais policials, no?, 

la renovació d’unes àrees bàsiques de policia. No sé si pot informar de quines estan 

previstes que es millorin. I pel que fa al tema de la seguretat i dels Mossos, conseller, 

se n’ha parlat al llarg d’aquesta comissió. Com vostè sap, un dels moviments socials 

més importants i és el que tenim al nostre país, el de disposar d’un habitatge digne 

per a tothom. Malauradament, en els últims anys hem vist com moltes famílies no 

han pogut assumir el cost d’un habitatge i han hagut de patir nombrosos 

desnonaments i vivint situacions de vulnerabilitat molt grans en moltes famílies. Per 

aquest motiu s’ha treballat en elaborar un decret llei per regular el preu dels lloguers 

i també un decret llei de reforç i protecció del dret a l’habitatge davant dels efectes 

de la pandèmia la Covid, per tal evitar desnonaments en la situació de Covid. Però, 

lamentablement, aquests últims dies les ordres judicials han collat més que mai i 

sense marge ni a la mediació ni a trobar una solució amb els serveis socials.  

També volem remarcar que no ens agrada que s’identifiquin i es multin persones 

que pacíficament defensen un desnonament. Multes que, per exemple, en el cas de 

l’Eixample de l’Estela van arribar a divuit mil euros, amb totes les persones multades 

perquè que van fer de cebes, que se’ls van haver d’arrencar, se’ls va identificar i 

se’ls ha multat. Per tant, no ens agrada que es facin aquestes multes. Remarcar que 

la majoria d’intervencions que es fan amb els desnonaments és amb un ús limitat de 

la força i cal posar en valor també els equips de mediació de Mossos que actuen en 

aquests casos, que en molts dels casos s’actua correctament i que els casos de 

mediació funcionen. Però també és cert que en alguns casos la intervenció dels 

Mossos no ha estat l’adequada o no hi va haver mediació o va arribar tard, com, per 

exemple, el cas del setembre del Carmel o, per exemple, el que vostè ha citat i ha 

demanat disculpes de Ciutat Meridiana de fa dos setmanes.  
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Conseller, nosaltres li demanem que reverteixi les intervencions del cos de Mossos 

d’Esquadra que no siguin correctes o que intentin criminalitzar aquelles persones 

que lluiten pacíficament contra els desnonaments i també li demanem que es retirin 

les multes que s’han posat per perseguir el moviment que lluita pel dret a l’habitatge. 

Pel que fa al tema del «Gobierno más progresista» de l’Estat, va ser el primer que 

va prometre que no hi hauria desnonaments durant la pandèmia i això no s’ha produït 

i que tot i tenir les competències i la capacitat d’aturar-ho i tot i haver-ho promès, no 

han fet res al respecte.  

Sobre el tema de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis, s’ha de 

posar de manifest que durant els molts anys de retallades va causar moltes 

necessitats i mancances al Cos de Bombers, que volien donar-li resposta a aquestes 

mancances de personal, de parcs mòbils, amb vestuari i amb material. En els últims 

anys, s’ha intentat revertir aquestes mancances, s’han posat en marxa mesures i 

actuacions per revertir-les i, per tant, cal dotar el Cos de Bombers de més personal, 

de nous materials i també de millora de parc de vehicles i edificis als parcs de 

bombers. En els pressupostos d’enguany, ja s’havia dotat partides complementàries 

pel que fa a l’acord de projectes de Bombers 2025, amb la voluntat de convocar mil 

noves places de bombers, 250 cada any. A més a més, de reformes i ampliacions 

del parc de bombers i Girona, per exemple, com el de Girona, Balaguer, Solsona o 

el nou parc de Moià, com vostè ha manifestat. Encara molta feina per fer i cal seguir 

treballant per fer.  

President, acabo la primera intervenció, un petit comentari sobre el tema de bombers 

i deixaré per la rèplica les diferents àrees que no he pogut intervindre en aquests 

deu minuts que tenia. Acabo amb aquest àmbit.  

Conseller, hem vist que al Congreso s’està treballant per aprovar una ley de 

bomberos i el pla estatal general d’Emergències, que només pretén centralitzar i 

desmantellar el nostre sistema d’emergències de Catalunya, a més a més que 

s’envaeix competències pròpies de Catalunya. No podem permetre que es destrueixi 

l’esforç de tants anys per disposar del nostre servei d’emergències, que funciona 

perfectament i que és un model exemplar. Malgrat algunes mancances i necessitats 

que cal anar revertint, conseller, hem de fer un front comú per defensar el nostre 
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model i evitar que aquesta nova llei s’acabi aprovant i que afecti els bombers del 

nostre país. I pel que fa als Bombers, l’última cosa que vull comentar-li i preguntar-li 

és, com ja han fet altres grups, li volíem preguntar sobre la situació dels testos de la 

convocatòria de Bombers que ha deixat a molts aspirants fora. Què ens pot dir sobre 

aquest tema?  

Moltes gràcies. Espero les respostes i al torn de rèplica ja faré esment a les coses 

que no he comentar en aquest torn. 

El president 

Gràcies, senyora Fornells. Doncs és ara el torn del Grup Parlamentari Junts per 

Catalunya. Té la paraula el senyor Ferran Roquer. 

Ferran Roquer i Padrosa 

Gràcies, president. Vostè compareix en aquesta comissió. Sabem que té data de 

caducitat. Vostè va estar nomenat i vostè sap quin dia plegarà i vostè compareix en 

aquesta comissió per parlar de temes d’Interior quan hi ha una crisi sanitària sense 

precedents o vostè deia que els precedents que tenia eren precedents molt llunyans, 

que fa que bona part dels seus efectius del seu departament es dediquin a minimitzar 

els efectes d’aquesta crisi. Vostè ens ha explicat els temes que tenen a veure amb 

Interior i amb la Covid-19. Vostès estan en el Procicat i potser és de les úniques 

vegades que en el Procicat la direcció no la porta exclusivament Interior, sinó que 

les directrius que marquen el camí són directrius de l’àmbit mèdic.  

Vostè arriba a la conselleria i en aquesta legislatura s’han signat dos grans acords, 

un gran acord amb Bombers i un gran acord amb Mossos d’Esquadra, que ha 

solucionat problemes endèmics que tenien els dos cossos. També arriba a la 

conselleria després que s’esmenin alguns dels grans problemes que hi havia hagut 

en l’àmbit material, d’equips, d’equipaments, de vehicles. S’han començat a fer 

licitacions per esmenar aquestes deficiències que hi havia. Vostè quan ho ha 

anunciat ara, però en aquesta legislatura s’han convocat cinc-centes places de 

Mossos que ja estan treballant, 750 que estan en pràctiques, 750 que estan en 

convocatòries i ahir vostès van anunciar la convocatòria de 435 places de nous 

Mossos d’Esquadra que sortiran en el (veus de fons) van aprovar-ho a la setmana 

passada, ai, ahir.  
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Això farà que hi hagi 2.300 nous Mossos respecte als que hi havia fa quatre anys 

enrere i que, per tant, podríem dir que el conseller Buch li ha deixat la situació en 

una conselleria millor del que ell l’havia trobat en el seu moment. Li vull parlar que 

aquesta situació sigui millor no vol dir que no tinguem marge de millora i que en 

tenim molt i que hi ha de treballar i que ens hi hem d’esforçar. Li vull parlar de dos 

temes, jo, que vostè ja hi ha fet referència i en algun s’hi ha esplaiat en l’àmbit de la 

seguretat ciutadana que, atenent a com és, a quina percepció té la ciutadania 

catalana respecte al sentit a l’ús de la força per part de la policia i en el sentit de que 

ha de ser l’ús de la força molt justificat, li vull parlar de dos coses.  

Un són els desnonaments que, a l’entendre d’aquest grup parlamentari, cal distingir 

entre dos tipus de desnonaments. Els desnonaments que són de màfies 

delinqüencials s’han de combatre i s’han de perseguir i s’ha de fer tot el que estigui 

al nostre abast, perquè no es reprodueixin i els desnonaments de persones 

vulnerables. He fet una mica de llista de totes les coses que passen abans de que 

de la policia dels Mossos d’Esquadra, com a policia judicial, és a dir, sota les ordres 

d’un jutge, actuï en un desnonament. I el sistema ha fallat moltes vegades, abans de 

que això passi. Per exemple, és probable si hi ha hagut un desnonament, hi hagi 

hagut un impagament i és més probable que les persones que viuen a dintre o no 

treballin o no tinguin capacitat de treballar i no tinguin subsidis, per alguna 

circumstància que els limiti els ingressos.  

En aquest sentit, hi ha prou activitat econòmica en el país, és fàcil fer activitat 

econòmica? Les persones estan prou formades? La formació reglada està d’acord 

amb les necessitats del mercat laboral? Les empreses fan prou formació 

continuada? L’administració, el SOC fa prou formació ocupacional? Hi ha una 

política adequada en aquest país, perquè la gent tingui fàcil l’accés a l’habitatge? 

Els serveis socials han fet tot el que havien de fer? Els jutges, abans d’ordenar una 

execució, han tingut en consideració les circumstàncies de les persones que viuen 

a dintre? S’han explicat aquí unes circumstàncies  
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les circumstàncies familiars dramàtiques, per què els jutges no fan una interpretació 

extensiva dels drets humans? Per què els serveis socials municipals no busquen 

una habitació, una solució habitacional abans del moment del desnonament, que 

l’han de trobar minuts després del desnonament, no? Quina potestat té el conseller 

d’Interior quan el jutge ordena a la policia judicial que actuï en un desnonament per 

impedir-los-ho fer? Vostè ho ha dit, vostè no té competències per processar, la 

Generalitat no té competències processals. Després per què el Govern, deia la 

companya diputada Fornells, el Govern més progressista de la història de l’Estat 

s’ha oblidat d’incloure la suspensió dels desnonaments en el segon estat d’alarma? 

Podríem anar allargant, tot això. Ens sembla que aquesta iniciativa de la qual vostè 

ens n’ha parlat, en el sentit d’ajuntar ajuntaments, grups parlamentaris, [#CJ 01:04], 

Síndic de Greuges, fiscalia, etcètera, podrà servir per trobar explicacions a totes 

aquestes preguntes que jo li he fet.  

Un altre dels punts que tenen marge de millora crec que és la gestió de les protestes. 

S’ha parlat del dret a la seguretat, a la propietat i la integritat física i el dret de 

manifestació, protesta i vaga. Trobar aquest equilibri és difícil. I que la societat 

percebi que ens trobem en aquest punt d’equilibri, encara és més difícil. Les quotes 

són prou interessants. Creiem que l’auditoria i acomplir els paràmetres i esmenar els 

problemes que ha trobat l’auditoria permetrà equilibrar el conflicte de drets, sobretot 

en l’àmbit de la gestió negociada dels conflictes. Llegíem en una entrevista que li 

feia dies endarrere un mitjà de comunicació que vostè xifrava en el triple d’agents 

dedicats a la mediació els que feien falta per tenir un sistema de mediació prou 

potent.  

Val a dir que l’altre dia va venir aquí, en l’última comissió, Iridia a presentar el seu 

informe anual i presentava com a tres bones pràctiques del Departament el canvi en 

la identificació del nombre l’operatiu policial, que sigui fàcil, que sigui visible; parlaven 

de l’auditoria que s’havia fet en el cos i parlaven de la introducció de les taules de 

treball, entitats de drets humans i dels mateixos agents de policia. Crec que és un 

camí en el qual s’ha de potenciar i crec que és un camí al qual se li ha de donar 

importància. No tot. Hi ha coses molt bones i coses que els altres veuen que són 

bones, del cos de Mossos d’Esquadra, com és, se n’ha parlat aquí també, de la 

sentència de l’Audiència Nacional a l’exsecretari general d’Interior César Puig, el 
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director general Pere Solé, el major Trapero o la intendent Laplana, que va avalar la 

funció, la feina que feien els Mossos i en ocasions contraposant-la a altres feines 

que feien altres policies en el mateix moment que no es xifraven com a tan 

modèliques. Per tant, això és una cosa que a nosaltres ens satisfà particularment.  

Hi ho dèiem, i la maquinària de l’Estat no s’atura, a l’hora de centralitzar. Ara li toca 

al Cos de Bombers. El Govern més progressista de tots els temps que hi ha hagut a 

l’Estat espanyol ha presentat un projecte de llei que permet unificar i harmonitzar els 

cossos de bombers de l’estat espanyol. Catalunya presenta peculiaritats en molts 

àmbits i un és el que hi ha de tenir una excel·lent societat civil. En el cas dels 

bombers, tenim un sistema mixt de bombers professionals i bombers voluntaris, 

sistema que s’ha exportat a altres països, tan importants com França o Alemanya, 

per exemple. I un sistema que cal potenciar i que cal preservar, ja no només perquè 

sigui un fet diferencial, no?, sinó perquè creiem que és un sistema que és eficient i 

que és eficaç, que serveix per prestar el servei i prestar-lo de la millor manera.  

Vostè parlava de la necessitat de la Llei d’emergències i de la Llei de Policia de 

Catalunya. Cal que la Llei d’Emergències de Catalunya consagri i blindi el model 

mixt de bombers que tenim al país. Li sentia dir dies endarrere, a vostè, que algú li 

havia dit que capitanejava un transatlàntic i que costava molt de virar un transatlàntic. 

Costava molt de canviar el rumb. Qui li va dir això sap que sí, es poden fer servir 

instruments que li facilitin la maniobra, si «aboga», una brisa de proa, una corrent 

favorable o girar a sotavent, facilitant la maniobra. Nosaltres des del nostre grup, des 

del meu grup parlamentari, des del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

treballarem perquè vostè pugui fer virar el transatlàntic a favor de vent.  

Conseller, molta sort. La necessitarà, perquè hi ha variables que vostè no controla i 

que no depenen de vostè. De capacitat de treball i preparació, sabem que no n’hi 

falten.  

Moltes gràcies president. 

El president 

Moltes gràcies, senyor Roquer. És ara el torn del conseller per respondre als grups 

parlamentaris i té la paraula per un màxim de trenta minuts. 
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El conseller d’Interior 

Gràcies. Gràcies a tots. No sé si tindré temps per respondre a totes les preguntes. 

En qualsevol cas, com que moltes han estat repetides, si us sembla, les intentaré 

agrupar amb un compromís que si hi ha alguna que em queda, que em quedarà 

segur, només m’ho heu de recordar perquè us ho faci per escrit, perquè el que no 

m’agradaria és que en aquesta mitja hora i a més tinc la sensació que el Parlament 

normalment tanca de sis, no es pugui contestar tot.  

Agrair-los primer el traspàs d’informació que em doneu, el traspàs de coneixement 

que em doneu. Aquí hi ha molts diputats amb una llarga experiència, amb molts anys 

al Parlament i per mi això és positiu. Però també m’agradaria que avui em 

coneguéssiu, si més no una mica. De fet, la persona que més em coneix és la Maria 

Sirvent per raons òbvies, perquè vam treballar junts, però a mi m’agrada basar les 

meves intervencions i actuacions, bàsicament en la veritat. I si alguna vegada hi ha 

alguna cosa que dic que després es demostra que no ha estat veritat seré el primer 

que ho dirà, i quan m’equivoqui ho diré i ho reconeixeré.  

I ho dic perquè, home, companya Assumpta, conciutadana meva, has comentat que 

no em vaig adreçar al Partit Socialista i la primera persona amb la que vaig parlar va 

ser amb el Miquel Iceta. El vaig trucar per telèfon i, per tant, deixar molt clar que això 

que has dit no és cert. Marquem aquesta línia de dir les coses tal com són i les que 

no són doncs siguem capaços també de reconèixer que no han estat així.  

Escolteu, una primera cosa que heu dit diversos companys, que m’afecta de forma 

directa amb relació a les gravacions que hi han hagut, fa quinze dies 

aproximadament, que van sortir a la llum pública i que en alguna d’elles es 

comentava de que se’m pressionava a mi per no prendre determinades decisions. 

Crec que tinc guanyada la vostra credibilitat, perquè justament el que es deia en 

aquelles converses és que no prengués cap decisió, que no fes cap destitució i 

justament la que vaig fer és la que es volia evitar. Per tant, jo si voleu que us parli 

del cas Volhov, us puc parlar exactament igual que vosaltres, el que conec és el que 

he escoltat i el que he llegit, però la consciència no la puc tenir més tranquil·la, 

perquè vaig tallar amb qualsevol vincle, amb qualsevol de les persones que hi havien 

en aquesta trama. Crec que és un tema, per tant, que podem donar per totalment 
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resolt. No hi tinc res a veure i es va tallar «de cuajo» qualsevol possibilitat de sospita 

sobre la meva persona.  

Dit això, agraeixo moltíssim, ves per on, que el Daniel del Partit Popular, partit que 

políticament estem bastant distanciat, hagi sigut el que hagi tingut un criteri empàtic 

amb un servidor de valorar la complexitat d’aquest departament, de valorar el 

moment en el qual s’entra, també de tanta complexitat i m’hagués encantat que 

hagués pogut intervenir el conseller Espadaler per la seva experiència i coneixement 

del que estic dient. Segur que també hagués trobat també algun tipus d’empatia i 

algun tipus d’ajuda de la complexitat que realment genera aquest departament.  

Jo també agraeixo que, malgrat portar dos mesos, tots tingueu tan clar que hi hagi 

un temps necessari per haver-li donat la volta a tot allò que demaneu. No sé si és 

per culpa meva de feina, no sé si és per culpa meva intel·lectual, però allò que no 

hagi pogut fer i que us he dit i m’he compromès a què faria, no tingueu cap dubte de 

que ho faré. Si tinc temps, perquè també heu apuntat la brevetat del meu mandat i 

és obvi que amb això teniu tota la raó del món.  

Però anem a posar un exemple. Heu parlat molts dels grups, la CUP, Esquerra 

Republicana, Catalunya en Comú del tema de les acusacions per part de la 

Generalitat. Aquest tema el vaig entomar com a propi, probablement per la meva 

desviació mental cap al món del dret, des del dia u en el qual vaig entrar en aquest 

departament. Ens vam posar a treballar un equip de juristes a entomar les dificultats 

que té el tema, que no són poques. Tots sabeu que tot Mosso d’Esquadra, que tot 

funcionari, no necessàriament Mosso d’Esquadra, té legalment l’assistència jurídica 

reconeguda. Aquesta és una realitat. Quan comences a gratar sí que veus que les 

grans acusacions que s’han fet no han estat tant pel delicte que preocupa o que ha 

preocupat en aquests casos, que era el de lesions, sinó pel que té més càrrega 

punitiva i penal i privativa de llibertat, que és el delicte d’atemptat –això ho explicava 

molt bé la Maria Sirvent– i el delicte de desobediència.  

Hem fet un treball molt important. De fet, avui, malgrat que després no ens hem 

pogut posar en contacte, perquè jo ja entrava en reunions posteriors, jo he contactat 

amb la Maria Sirvent per explicar-li, per telèfon, crec que eren les set del matí o 

quarts de set, si no em falla la memòria, per explicar-li com estava aquest treball 
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avançat, molt avançat, perquè era coneixedor de que avui hi havia el que ha explicat 

tant la Maria com el Marc. En quina línia va, aquest treball? Home, feia molt mal a la 

ètica i a la moralitat, veure que hi havia, que hi han hagut, i és veritat, acusacions 

per part dels lletrats de la Generalitat superiors a les peticions de Fiscalia i això ha 

passat. És veritat. Jo ja he analitzat no un cas, sinó bastants, amb la qual això ho he 

pogut apreciar. I això té molt poca coherència.  

Però faig un parèntesi. Que ens quedi molt clar a tots que això que us acabaré 

d’explicar ara ens preocupa a un sector del Parlament, a uns grups parlamentaris, 

perquè està tot ubicat i incardinat en les protestes del món independentista. Però el 

mateix cas ens podrà venir d’aquí uns mesos o d’un any, amb relació a les protestes 

que ara s’estan produint de l’extrema dreta. Que quedi molt clar que el mateix criteri 

que ara estem treballant i que espero que quan el puguem fer públic sigui del gust 

de tothom, també es podrà aplicar respecte de perjudicats en manifestacions com la 

de divendres passat, per exemple, passat no, l’altre, en la qual grups violents en cap 

cas independentistes, del món del Futbol Club Barcelona, els Boixos Nois, del món 

dels Casuals, de l’extrema dreta, doncs, els hi passarà exactament el mateix, que 

és en el decurs d’una manifestació s’enfronten amb un mosso d’Esquadra, el mosso 

d’Esquadra estarà lesionat i d’aquí dos anys tindrem judicis d’aquest sector dels 

aldarulls.  

Per tant, tinguem molt clar que les coses i les decisions no només van entorn a un 

entorn, sinó que han d’anar entorn a tots els entorns. I què es pot fer des de no el 

departament d’Interior, perquè també us haig de fer sabedors de que no sé per quina 

raó que desconec, aquest era un tema que pertanyia a serveis jurídics centrals i que 

després es va desviar a Interior. I molt bé, des d’aquí ho intentarem solucionar, 

intentant descarregar de la càrrega punitiva els delictes d’atemptat i de 

desobediència, pels quals ja vetlla, si és que va acusar el Ministeri públic, el Ministeri 

fiscal i reduint-lo només al delicte de lesions, perquè estem obligats ens agradi o no 

legalment 
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i si es pot, fins i tot, portant-ho al terreny del que normalment es pretén amb una 

acusació per lesions, que és el rescabalament de la responsabilitat civil derivada 

d’aquestes lesions.  

Això que avui ha tingut el vistiplau jurídic i que òbviament ha de passar per 

Intervenció, perquè té conseqüències també econòmiques, és molt probable que us 

ho puguem explicar en qüestió d’una setmana o dues setmanes, com a màxim. Però 

estem en aquesta línia, fem una reducció punitiva o farem fins al màxim allà on 

podem fer, que és el delicte de lesions. Perquè tots sabeu perfectament que el 

delicte de lesions, si un funcionari, no només un mosso, eh?, de qualsevol funcionari 

vol ser custodiat jurídicament pels serveis de la casa, tenim l’obligació de fer-ho, 

com, per exemple, i ara parlàveu vosaltres també de la sentència del major Trapero, 

com va fer el major Trapero amb el serveis jurídics de defensa de la casa, que va 

dir: «Vull que em defensin els serveis jurídics de la casa» i només quan un lletrat, 

que era el que havia de fer la gestió, va considerar que no ho podia fer perquè 

deixava desassistit altres temes jurídics de la casa es va contractar aquesta altra 

lletrada, la companya i amiga, Olga Tubau.  

Aprofito perquè hi ha hagut una pregunta, crec recordar, crec de l’Assumpta, si no 

em falla la memòria, en el sentit de dir si efectivament hi havien hagut endarreriments 

en el pagament dels honoraris de la minuta de la companya Tubau. La resposta és 

sí, perquè s’havien d’encabir òbviament en contractacions públiques i les 

contractacions públiques de contractes menors es poden fer de forma molt ràpida, 

però quan no són menors, no és així. I evidentment la defensa de qualsevol acusat 

amb un procediment que dura gairebé dos mesos i a més a la ciutat de Madrid no 

arriba a ser sufragada econòmicament amb una contractació menor, però també, 

Assumpta, contestar-te que això ja es va resoldre, no sé si fa setmanes o fa inclús 

algun mes i que, per tant, ja és un tema totalment resolt.  

Anem a desnonaments. Escolteu, entomo la crítica de tothom, de forma especial del 

grup de la CUP, perquè és recte. Ara bé, company Marc, permet-me que et digui i ja 

sé que, com dirien en l’argot dels pobles catalans, «cada cullerada, un musclo» i 

cada vegada que es trobi, des del món de Catalunya en Comú o des dels comuns, 
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una possible possibilitat d’intentar fer mal polític, òbviament, al Govern, en faré un 

ús polític. És evident, això és política i és el que fem tots. Però, home, és curiós i ja 

t’ho he dit en seu parlamentària, però com que sembla que segueixes amb la mateixa 

línia, em veig obligat a tornar-t’ho a dir també avui en seu parlamentària. No hi han 

problemes ni a Hospitalet, pràcticament molt pocs, ni a Santa Coloma, ni a Terrassa, 

ni a Badalona, tenim circumstàncies demogràfiques molt similars, estant a 

Barcelona, i és curiós i ho deia ara el company Roquer que sempre apareix el regidor 

de l’Ajuntament de Barcelona amb una oferta habitacional, quan els mossos porten 

erosionant-se, fent la seva gestió, dos o tres hores. Home, jo no puc creure que 

aquesta oferta habitacional, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, 

no la tingui una setmana abans o dos o tres i que surti justament una o dues hores 

després de que Mossos d’Esquadra estiguin fent una feina, òbviament, de desgast.  

I, home, també al grup de Catalunya en Comú Podem, vosaltres esteu cogovernant. 

Això també t’ho dic a tu, Assumpta, esteu cogovernant a Madrid. Si tant ens 

preocupa el tema dels desnonaments, a tots, no busquem un rèdit de com erosionar 

amb el desnonament a l’oponent polític, fem, perquè tots ens ho creiem, un decret 

d’alarma a l’alçada de les circumstàncies que, com a mínim, estengui la moratòria al 

mes de maig, si és que no es prorroga llavors. Però, home, el que és corresponsable 

en primera línia de què això no succeeixi és el Govern de l’Estat espanyol, que és 

qui no ho ha fet. Els motius no els sé. I home, dir, Assumpta, que genera confusió el 

fer uns instruments aquí a Catalunya que intentin pal·liar algun desnonament, com 

va ser el decret de fa dos governs, em sembla que no és poc seriós.  

Fem el que bonament podem i vam tenir la mala sort de que la secretària del SAC 

al jutjat degà de Barcelona va dir: «Ja veurem com ho interpreten els jutges, perquè 

és un tema de procediment civil i, per tant, entenc que no tenen competències.» Bé, 

això és discutible. Això, els advocats que portin les causes ho podran discutir, però 

evidentment hem fet el que hem pogut perquè no tenim cap altra possibilitat 

competencial per fer-ho. És tan fàcil com que el Govern de l’Estat espanyol ens doni 

un instrument bé per a Catalunya bé per a totes les comunitats autònomes que ens 

permeti dir: «A partir de demà, hi ha moratòria en desnonaments.» Tot lo altre, ho 

sento, però m’ho direu mil vegades, és intentar treure un rèdit polític del tema dels 

desnonaments. I crec que això és fer-nos mal entre nosaltres, però sobretot a la gent 
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vulnerable, que són els que hauríem de protegir. Barallem-nos en aquest marc 

electoral que ens ve ara amb tot lo que no sigui fer mal a la ciutadania i fer mal a la 

gent vulnerable. Us ho demano per favor. 

Com que estic parlant d’eleccions, us contesto el tema de les eleccions. S’ha parlat 

en el marc de la pandèmia si seria possible o no seria possible, com estava el tema. 

En el Procicat de dilluns, es va aprovar ja un protocol d’actuació respecte dels 

col·legis electorals i allà es van pautar els criteris necessaris perquè es donin totes 

les garanties, d’una banda de l’exercici del dret de vot actiu, d’una banda, i segona, 

les sanitàries, és a dir, no hi ha cap focus de contagi doncs amb uns criteris de 

distàncies, d’higiene, d’intentar forçar que la gent vingui amb el sobre des de casa i 

que, per tant, no hi hagi moviment allà, de fer-ho en pavellons preferentment, 

d’obligar que estiguin oberts generant corrents de ventilació, fins i tot, si les portes 

són mecàniques, que es clavin des d’un primer moment perquè hi hagi aquesta 

ventilació. Això ja està aprovat. 

Ara estem en el marc del segon protocol, que hauria d’estar com a màxim pel 

Procicat de la setmana que ve, de dilluns, que seria el que fa referència a la 

campanya, és a dir, quins actes podrem fer tots els partits, en quines circumstàncies, 

com tot això s’està fent. Aquests seran els dos protocols d’actuació més importants, 

i anem a dir sectorials o de temes concrets, i després hi haurà un final que serà, 

diguem-ne, el document marc del que han de ser les eleccions i en quins casos es 

podran fer o no. I també òbviament en base a com evolucionen doncs els índexs de 

la pandèmia.  

Vostès m’han fet moltes preguntes més. Aviam, la d’aspirants a Bombers. Aquesta 

també ha sigut comuna, des del company Jean, crec que ho han preguntat 

pràcticament tots vostès. Mirin, quan es van publicar les bases d’aquesta 

convocatòria, van passar dues coses molt curioses: una primera, que els sindicats, 

tots, absolutament tots, i assenyalo de forma especial a la UGT, que ara fins i tot ha 

dit que pagaria les despeses jurídiques de totes les reclamacions, tots hi van estar 

d’acord. Aquestes bases d’aquesta convocatòria, tots hi van estar d’acord i després, 

cap afectat un cop es van publicar va fer cap mena de recurs. Aquesta és la realitat. 

I ara ens trobem en un escenari en el qual de mil i escaig persones, algú de vostès 
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ha dit el nom, ens trobem en què hi ha un suspens massiu de quatre-cents i escaig 

i un aprovat de sis-cents i escaig. No oblidem que si li donem la volta serà a la 

inversa. Tindrem sis-cents en contra i quatre-cents a favor. Suposo que farem 

exactament la mateixa lectura política, que la prova no és correcta.  

Mirin, per determinar si la prova és correcta o no, jo vaig donar instruccions el primer 

dia que ho vaig haver de determinar si era arbitrària o no. I s’està fent una informació 

per determinar si els criteris han estat arbitraris o no. Si hi ha un únic element 

d’arbitrarietat, jo prendré decisions. No ho dubtin, però ha d’haver-hi un element 

d’arbitrarietat, que em costa d’entrada veure-ho quan les bases han estat aprovades 

amb el concurs dels sindicats i quan ningú les ha recorregut i la queixa ha vingut 

quan s’han tingut els resultats. Quan es va determinar que se suprimia la prova de 

l’entrevista, tothom va estar d’acord en que fos substituïda per la prova que ara tots 

qüestionem. Per tant, tinguem molt clar que aquest ha sigut l’escenari, però sàpiguen 

vostès que jo he demanat aquesta informació, perquè si detecto un únic punt 

d’arbitrarietat –no sé què és el que farem, ho haig de decidir– quan aquesta prova 

per a mi no serà vàlida, però haig de trobar aquest punt d’arbitrarietat i, hi insisteixo, 

em costa ara veure-ho i imaginar-lo amb aquest consentiment de tothom.  

Altra cosa, que crec que és evident, és que parlem, per exemple, de que amb la 

prova antiga, aquesta prova que tothom sap que és de cribratge, es feia al final i, per 

tant, tothom tenia l’oportunitat de superar les proves físiques, per exemple, perquè 

això estava al final. És a dir, aquí han aprovat ics aspirants i aspirantes a bombers i 

a bomberes i només tenint aquestes places, hem de fer un cribratge. Es feia al final 

i ara s’ha fet com a tercera prova. Personalment, els hi dic i ho he dit també des del 

director general de Bombers a molta més gent, que jo considero que és més 

coherent que una prova de cribratge, perquè l’han aprovat més persones d’aquelles 

places que tenim, no es pot fer a mitja prova. Però això no és el contingut de la prova, 

és la seva ubicació, qüestió de la què ningú de vostès me n’ha parlat. En qualsevol 

cas, el tema de les proves és un tema que està viu des de la perspectiva de trobar 

si realment hi ha hagut alguna arbitrarietat en aquesta prova.  

Han parlat vostès també de què..., ho ha dit tant el diputat Jean Castel com el diputat 

Daniel del Partit Popular, sobre els temes de la no-utilització, d’una banda, del cos 
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de Mossos d’Esquadra i, d’una altra, que tinguem molt clar que s’ha de trencar amb 

aquesta imatge –crec que la paraula era buenista– de que tot va bé. Començo per 

lo segon. Escolti’m, jo he fet crec que dues rodes de premsa on he explicat la situació 

actual; i la situació actual, senyors diputats, és molt delicada. Els hi dic en menys 

d’un minut: la frustració de la pandèmia, de les restriccions i les afectacions al món 

econòmic i, per tant, a l’economia de totes les persones, ha generat ràbia i frustració 

al carrer i ens estem trobant amb què hem vist com en manifestacions, no només a 

Barcelona, sinó a Burgos, a Madrid, a Bilbao, es produeix una cosa que no passava 

mai, que és que en aquestes manifestacions poden actuar de forma conjunta, 

malgrat que no coordinada, des de l’independentisme radical a l’extrema dreta als 

moviments anàrquics, als Casuals, als seguidors dels Boixos Nois.  

I tot això emparant-se en que les masses crítiques creixen, perquè normalment el 

que fan és sumar-se a manifestacions pacífiques, com va passar fa dos divendres 

en què una manifestació del món de la cultura, del tot pacífica, va generar una massa 

molt important. S’hi van afegir aquests grups que jo els hi deia i això genera, home, 

Daniel, que evidentment no tinguem una visió «buenista» del que és actualment 

l’ordre a Catalunya, a l’Estat i diria que al món com a conseqüència de les mesures 

que obliga a prendre la pandèmia. Per tant, això ho tenim molt clar, diputat del Partit 

Popular, diputat de Ciutadans, com també tenim clar que la sentència de l’Audiència 

Nacional, i ho dic molt clarament, no és una absolució pels quatre investigats i 

acusats, senyora Laplana, senyor Soler, senyor Puig i senyor Trapero, sinó que és 

no només una absolució al cos de Mossos d’Esquadra, sinó el reconeixement a la 

tasca que han fet els disset mil i escaig 

 

Fitxer 31CI13 

Mossos d’Esquadra de l’actual Policia de Catalunya.  

Això és un punt de partida molt important i crec que és molt important i molt rellevant 

que la societat catalana, amb independència de la seva ideologia, respecti aquest 

reconeixement que fa l’Audiència Nacional, poca broma, l’antic Tribunal d’Ordre 

Públic, i que no només reconegui la seva tasca, la feliciti sinó que la posi just en 

contra de la crítica que fa a com es va comportar l’1 d’octubre la Guàrdia Civil i la 
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Policia Nacional. Això no ho dic jo, això ho diuen dos de tres magistrats de 

l’Audiència Nacional.  

Per tant, jo el que demano aquí també és un compromís, m’agradaria demanar-los 

a vostès, un compromís de mirar tots, a la banda que estiguem, la policia d’una altra 

manera; la manera exemplar que va treballar l’1 d’octubre. I com bé deia, amb això 

estic d’acord, el Marc Parés, hi han hagut qüestions que han succeït en els darrers 

jo diria que anys, que són molt millorables. Perquè ha estat un cos molt qüestionat, 

molt criticat, que necessita créixer des d’aquest reconeixement. I això penso que és 

una qüestió molt però que molt rellevant. S’ho mereixen els Mossos d’Esquadra, s’ho 

mereixen els comandaments i s’ho mereix sobretot el poble de Catalunya. Tenir un 

cos de seguretat, un cos de Mossos reconegut per tots nosaltres.  

Escolti’m, jo estigui dos mesos, quatre o els que hagi d’estar, no dubtin que la meva 

línia de millora espero que em donin un marge més que dos mesos, perquè es vegi 

tot, anirà en la línia del que he anat anunciant. Però no ens fem trampes al solitari, 

com ens ho fem amb el tema dels desnonaments. Tots tenim possibilitats de millorar-

ho, fem-ho cadascú allà on està, aquí, en les reunions, creacions de la mesa, el que 

faci falta, amb aquests decrets que tenen el recorregut que tenen, però que és 

evidentment un símptoma de bona voluntat i els que governen, vostès que governen 

a Madrid, facin-ho també allà donant els instruments per beneficiar a cap partit 

polític, per beneficiar els ciutadans vulnerables. 

Relacionat amb el desnonament, perquè també s’ha parlat i és veritat que, per 

exemple, la senyora Sirvent amb mi ha contactat en més d’una ocasió per deixar clar 

que la instrucció de fiscalia i la posterior adaptació per part de Mossos d’Esquadra 

podia ocasionar equívocs. Jo crec que tots aquí hem de fer un esforç per situar el 

tema de les ocupacions, que no és el mateix que el desnonament, on està realment 

el punt mig on crec que tots hauríem de ser capaços de trobar aquest punt 

d’encontre. No és el mateix una família vulnerable d’una ocupació no-vulnerable. No 

ho posem en el mateix sac. Això genera confusió. No ho fem.  

Amb alguna dada, escolti’m una cosa, jo fa un moment he dit: «No m’agrada el que 

va passar fa dos dijous amb aquella tarda, amb aquella família» i jo he dit soc el 

responsable. Jo no he donat l’ordre, evidentment que no, però soc jo el responsable 
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de tot lo que passa. Com soc jo el responsable, malgrat jo no estava al Palau del 

que va passar el diumenge al matí. Seria molt covard per part meva dir: «Hi havia 

un, dos, tres, quatre agents a dintre o aquests senyors estaven comandats per un 

inspector o aquest inspector estava comandat per un comissari o un intendent.» 

Evidentment, que és així, però escolti’m, jo aquí haig de donar la cara davant de 

vostès i aquí la responsabilitat d’absolutament tot l’entomo jo.  

I els ben asseguro que quan dic: «Això no m’agrada i això no ho he controlat perquè 

és molt difícil controlar-ho tot,» el que sí que poden tenir molt clar és que jo prenc la 

iniciativa al moment perquè no es torni a produir. I això va passar aquell dijous i això 

us ben asseguro que passarà no només en el Palau, sinó en d’altres edificis 

sensibles que a partir d’ara tindran la protecció que mereix un moment com l’actual 

amb la crispació social que tenim i amb la dificultat que hi ha a nivell de mesures 

d’Interior.  

President, jo ja porto trenta-cinc minuts. No sé si puc parlar més o... Jo segueixo, 

eh?, el que vostè em digui.  

El president 

No, jo m’he equivocat que porta vint-i-nou minuts ara.  

El conseller d’Interior 

Val, doncs segueixo un minut més. Gràcies. Aviam, el test, amb la pregunta aquesta 

l’ha fet de forma concreta el diputat Castel, el test no s’ha retirat, eh? El test està. El 

que passa és que hi ha una cosa que es diu protecció de dades i, evidentment, 

nosaltres hem de ser curosos amb això, però no està retirat en cap cas, en cap cas. 

Li demano, senyor Castel, i amb això vostè i jo hem parlat més d’una vegada, que 

igual que ara també demanava trobar el punt mig d’encontre amb el tema dels 

desnonaments, també ho fem vostè i jo amb el tema de les ocupacions, perquè vostè 

i jo sabem que hi ha coses molt diferents. I vostè sap que crec que tots hem de 

protegir i preservar la vulnerabilitat de les famílies. I vostè em trobarà a mi i vostè ja 

ho sap perquè li he dit, d’intentar ser el màxim de resolutiu amb les ocupacions 

delinqüencials. I aquest compromís el fem (sona el senyal acústic que indica que 

s’ha exhaurit el temps d’intervenció) des del primer dia que vam fer un cafè i se’n 
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recorda, quan es podia fer encara? I el tindrà a partir d’ara. Però sí que li demano no 

barregem, perquè ho fem tots, desnonaments vulnerables amb ocupacions.  

President, ara ha sonat un timbre, és perquè em calli ja? 

El president 

Sí, ara ha exhaurit el temps. Té un minut més, si vol acabar.  

El conseller d’Interior 

Escolteu, jo, us ho he dit abans al principi, no puc donar resposta a tot, perquè com 

heu vist ja he acabat amb el temps. Jo he pres nota crec que de tot el que m’heu dit, 

i el que sí que us dic: «Tinc el compromís per abans, no sé, de dilluns, les deu o 

dotze preguntes que m’hagin faltat us les faria arribar a vosaltres, perquè crec que 

l’obligació de qualsevol representant del Govern amb els membres del Parlament és 

donar resposta a tot i emparant-me en la manca de temps el que no puc fer és deixar 

de donar resposta lo que m’heu preguntat.»  

Com que espero i desitjo que les preguntes de vostès, per si alguna se m’ha saltat, 

la pugui revisar, perquè això deu estar gravat, tenen el meu compromís de lo que no 

hagi respost, els hi faré arribar al més aviat possible. I ho sento per no haver pogut 

contestar tot aquest temps d’aquesta mitja hora. 

El president 

No, conseller, encara disposarà d’una nova oportunitat, breu també, molt més breu. 

Però en tot cas és ara un nou torn pels grups parlamentaris per reformular les 

preguntes que hagin quedat al tinter o fins i tot aquells aclariments que necessitin 

respecte al tema concret d’aquesta sessió informativa.  

Per tant, obrim un nou torn per als grups parlamentaris. Els demano la màxima 

brevetat possible, que no passin de cinc minuts els grups i dos minuts i mig els 

subgrups. Per tant, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, per un temps màxim 

de cinc minuts, té la paraula el senyor Castel. 

Jean Castel Sucarrat 

Moltes gràcies, president. Conseller, començaré pel final. Al cantó de la solució, 

sempre li he dit, ens hi trobarà. Aquest grup parlamentari al Congrés dels Diputats 
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2008-2020, cada cop que hem presentat mesures per protegir allò que vostè està 

demanant han sigut votades en contra per part d’altres.  

Punt 2. Conseller, aquí s’ha parlat també de les tècniques de com i de quina manera 

actuen els Mossos. Alguns parlaven de la tècnica del carrusel, el que li demanaríem, 

des d’aquest Grup Parlamentari de Ciutadans, i li demano, si us plau, és no veure 

tècniques que ens treuen els colors, que enerven els Mossos i que indignen el 

col·lectiu, com vàrem veure passejades per alguns carrers de les nostres furgonetes 

de Mossos d’Esquadra, només essent pedregades amb una pluja de projectils, que 

aquelles ordres, li vull dir, varen indignar els Mossos, que vull recordar en aquestes 

actuacions s’hi juguen des de la professionalitat, la seva integritat física. Davant 

d’aquests fets, respecte i que vostè posi l’ull també a que no es tornin a reproduir 

imatges com les que vàrem veure.  

Hem tret de les seves paraules, i així ho hem volgut entendre i ho voldrà entendre 

tot el col·lectiu de Mossos, qualsevol mosso d’esquadra que es trobi a davant de 

qualsevol procés podrà posar-se en contacte i serà contractada Olga Tubau, no? 

Vull dir, això ho hem tret de les seves paraules i entenem que no hi haurà una doble 

vara de mesurar el dret també a una defensa quan parlem de la qualitat, i permeti’m 

que ho digui amb aquesta expressió, no vull que sigui mal entesa, de l’advocat. Vostè 

sap bé del que parlo i entenem que qualsevol mosso d’esquadra que vulgui ser 

defensat per aquesta lletrada, posant en paral·lel allò que altres han obtingut, sigui 

atès de la mateixa manera que va ser atès, en aquest cas i en base a les seves 

paraules, el major Trapero.  

Miri, vostè ha arreglat, a la segona part d’aquesta intervenció, vostè ha arreglat una 

cosa; ha arreglat el que a la primera s’havia deixat, perquè a la primera només havia 

parlat de grups d’ultradreta, els havia reiterat, repetit i ara, en aquesta segona 

intervenció, ens ha agradat, perquè ha sigut responsable. Ha dit les coses pel seu 

nom. Evidentment, quan trenquen llambordes, mobiliari urbà, ho fan tots els 

radicalismes i, per desgràcia, els extrems s’acaben tocant. El fet és que l’actuació 

de Mossos d’Esquadra de la denúncia de les detencions és fonamental en una 

societat de dret, perquè si no, acabem pagant aquell mobiliari, aquella reparació de 
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llambordes, aquells contenidors cremats molts ajuntaments que, a darrere, es 

nodreixen dels impostos de tots els altres com a ciutadans.  

És evident que la responsabilitat de tenir la cura i preservar que aquestes situacions 

no es portin a terme és del seu departament i voldríem entendre que estem en la 

mateixa línia de visió i de treball quan li parlo d’aquests temes. Per davant de la 

protesta, vaga, manifestació, ja n’hem parlat alguna vegada en el mateix Ple. 

Evidentment, conseller, tot el dret i és molt diferent a com i de quina manera es 

desenvolupa la protesta, la vaga i la manifestació. I en aquells que no tinguin un 

concepte clar del que és en democràcia anar en una manifestació, vaga o protesta, 

entenem que se’ls ha de perseguir quan trenquen allò que és comú, públic i de tots.  

No voldria allargar-me més, president, però si em permet vull acabar demanant 

responsabilitat. Entenem la seva situació, com no pot ser d’una altra manera. 

L’entenem; vàrem entendre les paraules de la petició que ens va fer, però entenent 

que la situació continuada que està vivint com a conseller és dura, sí, però com el 

pot ajudar? Tenint uns col·lectius millor preparats, millor adequats i millor tractats. I 

amb això Ciutadans sempre estarem al cantó, com li hem dit, de la solució, però 

també de la millora adequació dels nostres col·lectius.  

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, senyor Castel. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, té la paraula la senyora Assumpta Escarp. 

Assumpta Escarp Gibert 

Lamento no tenir imatge, però hi soc, perquè he intentat avançar-me a la tecnologia 

i la tecnologia ha pogut amb mi. Per tant, m’he connectat a dos programes i a hores 

d’ara no tinc imatge, però els sento i he sentit la resposta també del conseller. 

Conseller, jo seré molt ràpida, perquè..., però sempre passa. Un comença una 

intervenció explicant els plans de govern, explicant les coses que vol tirar endavant. 

En aquest cas, al meu entendre, potser alguna contradicció amb el que seria la 

mateixa posició de Junts per Catalunya. Però bé, és l’explicació que vostè ha donat 

i després, quan de cop i volta anem a la rèplica, doncs ens surt el que som. A vostè 
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li ha sortit una mica en moltes coses. Per exemple, el comentari sobre l’oferta 

habitacional que ha fet respecte al regidor de Barcelona, doncs amb molt poca 

estona vostè ha repartit responsabilitats a l’Ajuntament de Barcelona, al Govern 

central i a la maquinària administrativa. Però no he sentit que vostè assumís tampoc 

cap responsabilitat respecte també al tema dels desnonaments, excepte la disculpa 

que ha fet, i en moltes de les altres coses que han plantejat.  

A veure, doncs si els ajuntaments posa a disposició i fan ofertes habitacionals, però 

és que la competència, li vull recordar que és de la Generalitat de Catalunya. I aquí 

estem amb el mateix, és a dir, vostè forma part d’un govern que no és un Govern, 

és un desgovern. Entre altres coses, perquè cadascú va a la seva, com avui el 

conseller Tremosa, que fa plans de desescalada. I aleshores, quan es tracta de 

defensar l’actitud dels Mossos o defensar el cos de Mossos d’Esquadra, doncs ho 

fa vostè, però molts membres del Govern no ho fan o vostè ho fa a mitges. Sí que 

ho vam viure amb el seu predecessor i, per tant, jo els hi agrairia que d’alguna 

manera si respectem aquests servidors públics i queden els mecanismes per poder 

actuar, 

 

Fitxer 31CI14 

internament, ho fem però que respectem la tasca que fan.  

Miri, el meu grup ha estat sempre al costat de les mesures que es prenen al Procicat 

i continuarà estant i sobretot voldrem saber quin és el paper del Procicat en la 

campanya, poder treballar perquè siguin el millor les eleccions i la campanya.  

I jo només dues coses per acabar. Una, home, jo amb el tema d’aspirants a bombers 

la veritat és que aquest test de personalitat els faria dins de l’entrevista, no com una 

cosa sola. Jo agrairia que s’ho mirés, que s’ho mirés de veritat, perquè crec que sis-

centes persones o quatre-centes es mereixen una resposta. I vostè s’ha compromès 

a donar-la.  

I després, miri, de tota la seva resposta que ha dit algunes coses i algunes 

interessants, jo em quedaré amb una frase, que és que vostè ha reconegut que 

existeix una trama amb tot el que ha estat les converses i el que s’ha anat coneixent 
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sobre l’operació Volhov. No deixa de ser un reconeixement per part d’un membre 

del Govern de que hi ha una trama i existeix, cosa que si no recordo malament, va 

negar el vicepresident del Govern.  

Gràcies, president i disculpeu, el tema de la imatge només és responsabilitat meva. 

El president 

Moltes gràcies, senyora Escarp. Doncs ara és el torn del Grup Parlamentari 

Catalunya en Comú Podem. Té la paraula el senyor Marc Parés.  

Marc Parés Franzi 

Gràcies, president. Jo volia començar posant en evidència que aquesta és una 

compareixença del conseller a la sessió del Parlament, o n’hem dit sessió de control 

i que s’han espolsat algunes responsabilitats, però tot i així jo les vull entomar i, per 

tant, ho vaig dir, ho he dit en diferents ocasions i ho repeteixo, però la nostra mà 

estesa des de Catalunya en Comú Podem en l’àmbit de la defensa del model de 

bombers propi de Catalunya com a tret diferencial, la nostra mà estesa en pressionar 

tant com sigui possible al Govern de l’Estat per la moratòria de desnonaments. En 

totes aquestes qüestions, hi estem d’acord i nosaltres entomem la responsabilitat i 

ens hi posem a pressionar i a treballar tant com podem.  

En segon lloc, donar les gràcies també, perquè vostè ens ha dit que no teníem 

empatia. Jo crec que ho he esmentat explícitament, la màxima empatia per la gestió 

de la pandèmia, que sabem que és complexa, complicada i que entenem 

perfectament. Per tant, ho torno a dir per si abans no ho he dit prou clar. Per tant, 

comprensió i empatia en aquest àmbit. I també donar les gràcies, ho he dit i ho 

repeteixo, pel fet que s’hagi disculpat pel desnonament de Ciutat Meridiana i també 

donar les gràcies perquè doncs revisin les acusacions que està emetent la 

Generalitat en els processos que aquí hem comentat. Per tant, a aquestes qüestions, 

nosaltres reconeixement i agraïment vagi per endavant.  

Ara, en la qüestió dels desnonaments, ja sap vostè que tenim discrepàncies. Jo li he 

dit: «Ple suport en què el Govern de l’Estat emeti una moratòria per desnonaments,» 

però també li he de dir, per a nosaltres, l’habitatge és un dret, amb pandèmia i sense. 

No es tracta només d’evitar els desnonaments durant la pandèmia. No, no, és que 
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nosaltres creiem que la problemàtica és més de fons i que no només va associada 

a la pandèmia. I creiem que el Govern de la Generalitat té alguna responsabilitat. Jo 

no vull entrar a discutir aquí sobre l’oferta habitacional, perquè vostè és conseller 

d’Interior i, per tant, l’oferta habitacional no és la seva competència i per això ha 

intentat posar el focus allà on creiem que és de la seva competència, que és amb 

l’actuació dels Mossos d’Esquadra davant desnonaments de famílies vulnerables. 

També ho vull deixar clar que estem parlant d’aquest supòsit, que nosaltres entenem 

doncs que des del departament es podrien fixar protocols de com actuar, com no 

actuar quan hi han famílies vulnerables. I és que ho va dir vostè mateix, quan va 

entrar de conseller, en una entrevista si no ho recordo malament a Catalunya Ràdio, 

va dir que li feien mal als ulls les imatges que veia dels Mossos en desnonaments. 

Doncs és d’això, del que estem parlant.  

El que li poso de manifest, ja sé que només ha tingut dos mesos i, per tant, si 

necessiten més temps, doncs endavant, però el que li poso de manifest és que 

aquestes imatges que a vostè li feien mal d’ull, les hem continuat veient en aquests 

dos mesos. I, per tant, hem vist, davant de famílies vulnerables, actuacions dels 

cossos antiavalots que al nostre entendre són desproporcionades pel nombre 

d’efectius, per les formes d’actuació i com actuaven sobretot, perquè actuaven amb 

famílies vulnerables i amb manifestants que protestaven pacíficament. I és en aquest 

sentit que li demanem que revisin els protocols d’actuació o que els estableixin i li 

demanem també, com també entenem que és responsabilitat del seu departament, 

la qüestió de les multes que s’estan posant i que nosaltres creiem que no s’haurien 

de posar aquestes multes. Per tant, també li demanem, dins la seva responsabilitat, 

que revisin aquesta actuació de posar multes i aquí també volem posar de relleu que 

al final, si s’han aturat molts desnonaments, ha estat bàsicament per l’actuació de la 

ciutadania organitzada i d’alguns ajuntaments que també han actuat per evitar 

aquests desnonaments.  

I vostè em diu que Barcelona és un problema i la resta no? No. Jo li he parlat de 

desnonaments, per exemple, a l’Hospitalet de Llobregat, d’una família amb dos 

menors i un pis d’un fons voltor, el 22 d’octubre, quan els Mossos van actuar abans 

que arribés la comitiva judicial. O podríem parlar de casos a Manresa, a Lleida. Per 

tant, no vulguem situar la problemàtica com si vostè ha dit i que nosaltres en volem 
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fer un ús polític i escolti’m, no és això, conseller. A mi personalment em preocupa 

famílies vulnerables que es queden sense casa i em preocupa veure aquestes 

actuacions policials davant d’aquests casos. Per tant, aquesta és la nostra 

preocupació ara, amb vostè, amb el conseller Buch, en període electoral i abans del 

període electoral, perquè ja teníem aquest debat amb el conseller Buch.  

Per tant, aquesta és la nostra posició. I acabo en els breus segons que em queden 

traient un tema que no he pogut treure en l’anterior intervenció. Vostè ha fet menció 

a la formació que feien els Mossos d’Esquadra a nivell internacional. A nosaltres ens 

preocupa que sabem que el mes de febrer, dins d’aquesta formació a nivell 

internacional, es va enviar a la Brimo a formar antiavalots als districtes adinerats de 

Santiago de Xile. I, per tant, és una qüestió que volíem traslladar també com 

s’explica aquests tipus de formacions en aquest tipus de policies i amb aquest 

objectiu.  

Res més perquè se m’ha acabat el temps, i moltes gràcies per les explicacions. 

El president 

Gràcies, senyor Parés. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP-Crida 

Constituent, té la paraula, per un temps de dos minuts i mig, la senyora Maria Sirvent. 

Maria Sirvent Escrig 

Gràcies. Conseller, hem parlat d’espionatge polític, cibernètic i il·legal. Estem parlant 

de que organitzacions de l’esquerra independentista i moviments socials han rebut 

correus en nom de suposats militants per demanar informació sobre l’organigrama, 

activitats i sobre totes aquelles activitats polítiques que fan aquestes organitzacions, 

també el Sindicat de llogateres. Estem parlant de que s’han agafat correus propis de 

les organitzacions, de la CUP inclosa i s’han enviat correus a d’altres organitzacions, 

fent presumptes suplantacions d’identitat.  

Estem parlant d’una situació molt greu, conseller, i esperem que ens respongui 

vostè, que no ho facin com el Govern espanyol amb el cas d’espionatge polític amb 

el programa Pegasus. El Departament d’Interior està fent espionatge polític als 

moviments socials i a les organitzacions de l’esquerra independentista? I demanem, 
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si us plau, que ens contesti en aquesta mateixa compareixença, perquè entenem 

que és un tema lo suficientment important i d’entitat.  

I, en segon lloc, he preguntat sobre les multes de la llei mordassa en els 

desnonaments, és a dir, com pot ser que un desnonament porti a multes fins a un 

valor de vint mil euros a les veïnes que estan aturant desnonaments? És que no és 

un cas concret, és que li hem anomenat tres, però és que li podem anomenar molts 

més. Això és una política repressiva? Això és una decisió presa pel Departament 

d’Interior? Què està passant? Aturaran aquesta bogeria, aquesta criminalització 

contra el moviment per l’habitatge? Aquí no hi haurà ordre judicial, aquí hi ha una 

decisió política, vint mil euros de multa per aturar un desnonament. Al gran propietari, 

ni una sola multa. Això és perseguir a la gent que està fent la feina que haurien 

d’estar fent les administracions, que és que aquests desnonaments no s’executin, 

perquè hi ha famílies vulnerables al darrere. I això ho compartirem i, per tant, aturin 

ja aquesta bogeria.  

I respecte a les ocupacions, digui’m, conseller, des de que està vigent aquesta 

instrucció de que estem parlant, que permet als Mossos d’Esquadra desnonar sense 

ordre judicial, quantes ocupacions a narcopisos s’han aturat i quantes ocupacions a 

persones vulnerables s’han executat sense ordre judicial? Només amb aquesta dada 

tindrà exactament el resultat de les conseqüències d’aquesta instrucció que s’ha 

aprovat dins el cos.  

Per cert, estaria bé que les instruccions i els protocols fossin públics, que ja fa molt 

de temps que ho demanem. Per què les instruccions i els protocols d’actuació dels 

Mossos d’Esquadra no són públiques? Per què no podem conèixer amb 

transparència quines són les acusacions particulars que manté la Generalitat? Per 

què hi ha periodistes que s’han dedicat a entrar per registre cinquanta mil preguntes? 

Per què hi ha ciutadans i diputats preguntant aquesta informació? I no tenim ni els 

protocols, no tenim les instruccions. No sabem quan (sona el senyal acústic que 

indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) acusada en format d’acusació 

particular per la Generalitat? Li demanem més transparència i que ens contesti 

aquestes dues preguntes, si us plau. 

El president 
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Gràcies, senyora Sirvent. Doncs ara és el torn del Subgrup Parlamentari Partit 

Popular de Catalunya, té la paraula el senyor Daniel Serrano.  

Daniel Serrano Coronado 

Gracias, presidente. Gracias, también, conseller, por sus respuestas. Cierto que la 

empatía no es incompatible con la crítica, cuando un grupo parlamentario entienda 

que una determinada acción, decisión o hecho es criticable y en ese sentido es la 

forma de actuar del Partido Popular.  

Yo únicamente es que anteriormente recibí una llamada y no pude escuchar durante 

cinco minutos su intervención. Simplemente dos cuestiones que nos aclarara, que 

no sé si ya han sido respondidas o no, y no ha respondidas, que lo hiciera, aunque 

sea por escrito posteriormente a esta comisión. Uno, que nos aclare qué está 

haciendo su departamento en cuanto al tema de las próximas elecciones 

autonómicas, a efectos de garantizar la seguridad y la tranquilidad para que se 

pueda desarrollar con absoluta garantía para todo el mundo. 

Luego también otra cuestión que anteriormente no me dio tiempo porque se me 

acabó el tiempo, pero que Assumpta Escarp lo puso también encima de la mesa y 

que no sé si ha sido contestada por usted, y es que nos aclare, nos confirme, nos 

afirme o nos asegure si actualmente el cuerpo de Mossos d’Esquadra, los bomberos 

o todo el personal emergencia en general están trabajando en estos momentos con 

todas las medidas necesarias para protegerse de la Covid-19 en todo momento. Si 

se están cumpliendo con esas obligaciones y con esos requisitos de seguridad y 

garantías para que todo el personal de Mossos, de bomberos, de personal de 

emergencia esté trabajando con seguridad y con garantías y protegidos frente al 

Covid-19. 

Muchas gracias. 

El president 

Gràcies, senyor Serrano. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula per 

un temps màxim de cinc minuts, la senyora Montserrat Fornells. 

Montserrat Fornells i Solé 
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Moltes gràcies, president. En la primera intervenció m’he deixat de poder comentar 

qüestions que ja ha comentat a la seva primera intervenció el conseller sobre el 

Servei Català de Trànsit. Aquí especificar la tasca important i necessària que ha de 

treballar per reduir el número d’accidentalitat i de morts en accidents de trànsit. És 

evident que ha comentat que a nivell de l’Agenda 2030 de seguretat viària hi ha la 

reducció del 50 per cent de morts en accidents de trànsit, respecte al 2020, per al 

2030, i també amb la visió de zero víctimes pel 2050.  

Jo crec que pensem des del nostre grup que cal ampliar aplicar el màxim de mesures 

necessàries per minimitzar l’accidentalitat, amb més controls i sobretot amb moltes 

més campanyes de conscienciació, perquè és un dels principals problemes que 

tenim al país. També podria fer un petit esment sobre l’Institut de Seguretat Pública. 

Creiem que cal potenciar-lo, cal fer les reformes necessàries, perquè està una mica 

l’edifici malmès i cal dotar-lo amb el màxim de recursos i també de personal per 

poder formar totes aquestes noves promocions de Bombers i de Mossos que estan 

en marxa i que es convocaran també en el futur per tal de poder donar sortida com 

més millor a tot el personal que fan, a tots els efectius, perdó, que fan falta en els 

dos cossos, tant en el dels Mossos com en el de Bombers.  

I, finalment, pel que fa al CAT112, dir que és una eina important per a la ciutadania 

i per gestionar i millorar totes les emergències del nostre país. Cal dotar-lo perquè 

no hi hagi problemes tècnics i especialment també cal vetllar per les condicions de 

treball del personal que hi treballa, que lamentablement hi ha alguns casos que no..., 

tenen alguns problemes i crec que s’hauria de fer tota la incidència possible per 

vetllar per les condicions de treball.  

Després, no ens podem permetre fer trampes amb els desnonaments. És evident i 

estem d’acord que els desnonaments depenen dels jutges i dels ordres judicials, 

però multar o no multar els qui pacíficament intenten evitar-ho i aplicar la llei 

mordassa o no aplicar-la, només depèn dels Mossos d’Esquadra. Una pregunta que 

li voldríem fer, conseller, és si es retiraran les multes per participar en aquestes 

manifestacions o desnonaments de forma pacífica o si revisaran el fet de posar-ne 

més, d’aquestes multes.  
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I en el cas de l’Adrián Sas, ha dit vostè que només ho deixaran en el tema de lesions 

i no en una agressió de l’autoritat amb agreujant? No m’ha quedat clar, aquesta 

qüestió i li voldria preguntar sobre aquest tema i ens alegrem de que es revisin les 

acusacions de la Generalitat i també ens alegrem doncs que s’hagi fet autocrítica en 

el desnonament que hi va haver a Ciutat Meridiana fa dues setmanes.  

I per acabar, crec que tots els grups polítics, tots els grups parlamentaris, hem de 

treballar conjuntament per poder aconseguir i poder dotar d’eines i recursos i fer tot 

lo possible per tenir, disposar d’un model de seguretat i emergències de Catalunya 

modèlic, exemplar i capdavanter. I fins aquí la meva intervenció. 

Moltes gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, senyora Fornells. Doncs ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya, té la paraula el senyor Ferran Roquer. 

Ferran Roquer i Padrosa 

Gràcies, president. 

 

Fitxer 31CI15 

Manifestar el suport d’aquest grup parlamentari a tots els treballadors del 

Departament d’Interior i expressar que tenim sort, perquè són feines vocacionals. 

Qui es fa mosso, qui es fa bomber, solen ser feines vocacionals i això es nota en els 

resultats. Conseller, l’han nomenat conseller d’una conselleria molt difícil, una 

conselleria que va cremant consellers. Intuïm, pensem que tot el que ha explicat, 

però, que vostè va per bon camí amb la visió que ha expressat del departament. I 

que té algun actiu perquè no acabi vostè també cremat. 

Aquest grup, ja li he dit abans, aquest grup l’ajudarà en tot el que necessiti el 

departament, perquè Catalunya tingui una policia democràtica, perquè Catalunya 

tingui unes de les millors policies del món que el fet de ser una policia moderna ho 

afavoreix. I també ens ho mereixem com a societat, perquè som una societat em 

penso que en parlava algú aquí, una societat que vol ser democràtica, una societat 
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que vol ser moderna, una societat que vol tractar bé els seus ciutadans, els seus 

conciutadans, ha de tenir una policia que no li manllevi drets, sinó que ha de tenir 

una policia que li preservi els seus drets.  

Reiterar que estem aquí per donar-li suport en totes aquestes actuacions, que 

compartim les actuacions que vostè exhaustivament ens ha explicat al principi i que 

esperem tornar-lo a veure aquí amb respostes i amb molts d’aquests problemes ja 

solucionats. 

Gràcies, president.  

El president 

Moltes gràcies, senyor Roquer. Doncs bé, ara serà el torn del conseller per acabar 

de respondre els grups parlamentaris. En qualsevol cas, li demano que sigui al més 

breu possible. 

El conseller d’Interior 

Gràcies, president. Seré molt breu, perquè com he dit abans les que no pugui 

contestar, les faré arribar per escrit, però sí que n’hi han de rellevants que crec que 

haig de contestar. Tenia raó la senyora Sirvent quan deia que no s’havia respost a 

la pregunta de l’espionatge. Dir-li que s’ha obert una investigació interna des del 

primer dia i que el resultat d’aquesta investigació, si hi ha qualsevol indici del que 

s’afirma a la Directa que sigui cert, que pugui ser cert, o dit d’una altra manera, si no 

es té clar que no ho és, això acabarà a fiscalia. I, per tant, que sigui fiscalia qui 

realment esbrini si hi ha hagut algun tipus d’irregularitat. Cap problema en que sigui 

el Ministeri públic qui ho dugui endavant.  

També s’ha parlat per part de diversos grups de les multes de Llei de Seguretat 

Ciutadana. Avui s’ha filtrat, arrel d’un desnonament, les sancions que hi han hagut 

respecte als que van intentar aturar-ho fa uns mesos i s’està generant un missatge 

de que això és la primera vegada que es fa. En els darrers deu anys, se n’han posat 

deu mil sancions com aquesta a Catalunya, 3.200 aproximadament 2017; 3.200 i 

escaig, 2018; i 3.900 quasi 4.000, 2019. Aquesta és la realitat. Que no hagin acabat 

amb un procés de prescripció i, per tant, hagin sigut executades al final, hi han arribat 

un 10 per cent. Per tant, mil i escaig sancions d’aquestes van arribar a ser executives 
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i, per tant, això de que era la primera no és cert. És pràctica, jo no dic que encertada. 

També ho mirarem, si ha de ser aquest el sistema o no, però el que està clar és que 

es fa des de fa molt temps i ja li he dit, el resultat de deu mil sancions imposades en 

els darrers tres anys.  

Escolti’m, diputada Escarp, ha començat vostè en la seva primera intervenció dient 

que jo no havia parlat amb el seu grup i li puc assegurar que ho vaig fer el primer dia 

com a conseller, de forma especial a més per l’admiració que li tinc al senyor Iceta. 

I ara ha acabat dient, a banda de dir que quan tots actuem aquí ens acabem 

coneixent –no sé què ha volgut dir, espero que algun dia m’ho pugui dir en públic o 

en privat– per acabar dient que jo he dit que existeix una trama. Suposo que vostè 

pretén generar algun tipus de confusió amb la gent que ens escolta. Jo no he dit 

això, repassi el que he dit. Jo he dit que jo no estic a cap possible trama i és evident 

que tots vostès ho saben, que el que s’ha filtrat d’aquestes escoltes telefòniques, 

justament el que ha fet un servidor, és al contrari. No posin en mi ni coses que no he 

fet, senyora Escarp, ni coses que no he dit. Li demano, si us plau, que siguem sincers 

tant els membres de Govern com els membres del Parlament. 

Vull agrair de forma expressa el to de tots vostès, de forma molt significada i que 

ningú s’ho prengui malament, la mà estesa que ens ha llançat el diputat senyor 

Parés, amb relació a, és veritat, a un compromís verbal que va tenir amb mi d’intentar 

ajudar per excepcionar la llei de bombers que es tramita actualment a l’Estat, al 

Congrés dels Diputats amb l’intent d’excepcionar el territori de Catalunya perquè 

entenia que era un model que ja funcionava bé. I també és veritat que a mi, de forma 

personal, m’ha comentat en alguna ocasió també que intentaran fer el possible 

perquè arribi aquesta moratòria per part de l’Estat espanyol. Jo penso que 

evidentment això és política i, per tant, no puc ni jo ni vostès pretendre de que no ho 

fem en una comissió del Parlament, però sí que penso que el que ara ofertava o 

oferia el diputat Marc Parés és la línia del que ha de ser la política que jo els 

demanava. Oblidem-nos de que venen eleccions. Oblidem-nos de que hi ha rèdits 

polítics per a tothom i intentem, per exemple, en un tema tan sensible com el que 

apuntava el diputat, que quant el tema d’aquesta vulnerabilitat de gent que perd la 

«vivenda», entre tots siguem capaços d’aconseguir-ho.  
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I acabo, president. El diputat del Partit Popular sembla ser que no ha escoltat una 

cosa que jo penso que és de rellevància i permetin-me que la repeteixi. Amb relació, 

diputat, a les eleccions del dia 14 de febrer, comentava abans als senyors diputats 

que es va presentar ja en el Procicat de dilluns un primer protocol d’actuació en 

referència a quins havien de ser els elements, les formes, les pautes dins dels 

col·legis electorals: portes obertes, fins i tot les automàtiques, generar ventilació, 

distàncies, que la gent porti el vot i el sobre des de casa si pot ser. En definitiva, un 

protocol d’actuació dins dels col·legis electorals.  

Hi haurà un segon, que s’està acabant i que jo espero com els deia abans, que ja 

ho puguin tenir vostès. O jo penso que el dilluns, al Procicat de dilluns de la setmana 

vinent hauria d’estar, no ho tinc clar del tot, però jo crec que sí que estarà, en 

referència al que és els actes de campanya. D’una banda, el protocol de col·legi, 

aquest ja hi és. D’una altra, protocol d’actes de campanya, com hem de fer la 

campanya tenint en compte quina és la circumstància actual de la pandèmia.  

I un tercer, que vindrà més endavant, que seria un document d’un dispositiu marc 

generalitzat en el que hi hauran tots aquells elements que farien a nivell 

epidemiològic que no es pogués fer les eleccions del 14 de febrer i, per tant, que 

quedi molt clar quins són els mínims necessaris perquè es puguin fer amb una doble 

garantia, diputat. Una, la de l’exercici del dret a vot actiu per part dels ciutadans i una 

altra, la de preservar que en aquest exercici del dret de vot ningú estigui contagiat i 

que, per tant, preservar a tots els votants de l’exercici del vot sense haver de ser 

contagiat.  

Com que estic segurament fora de termini, reitero el meu compromís a fer arribar a 

tots els diputats aquelles preguntes que no hagi pogut contestar en les meves tres 

intervencions.  

Moltíssimes gràcies a tots vostès. 

El president 

Doncs fins aquí la sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 

d’Interior sobre les actuacions del seu departament. Agrair al conseller d’Interior, el 

senyor Miquel Sàmper, la seva compareixença davant d’aquesta comissió i 
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acomiadar-lo i acomiadar també la sessió [# 09:51] la sessió perquè no ha sigut en 

l’ordre del dia.  

Moltíssimes gràcies a tots i fins la propera sessió de la comissió. 

La sessió s’aixeca a... 

 

 


