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Fitxer 08CI1 

 

XIV legislatura · segon període · sèrie C · número **** 

Comissió d’Interior 

Sessió 8, dimecres 22 de desembre de 2021 

Presidència de l’H. Sr. Chakir el Homrani Lesfar 

Sessió 8 de la CI 

La sessió de la Comissió d’Interior (CI) s’obre a ****. Presideix Chakir el Homrani 

Lesfar, acompanyat del vicepresident, Oscar Aparicio Pedrosa, i del secretari, Joan 

Carles Garcia Guillamon. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez García. 

Hi són presents Judit Alcalá González, Ramon Espadaler Parcerisas i Mario García 

Gómez, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Jaume Butinyà i Sitjà, Carles 

Castillo Rosique i Núria Picas Albets, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Pere Albó 

Marlés, Mercè Esteve i Pi i Irene Negre i Estorach, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

Sergio Macián de Greef, pel G. P. de VOX en Cataluña; Xavier Pellicer Pareja, pel 

G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Marc Parés 

Franzi, pel G. P. d’En Comú Podem; Matías Alonso Ruiz, pel G. P. de Ciutadans, i 

Lorena Roldán Suárez, pel G. Mixt. 

[Assisteix] a aquesta sessió  

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

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

l’increment de fets delictius relacionats amb el conreu del cànnabis (tram. 355-

00030/13). Comissió d’Interior. Sessió informativa. 
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2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afectació en el 

Departament d’Interior de la divisió dels objectius de la legislatura en dues fases 

biennals (tram. 311-00001/13). Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 86, 90). 

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la concreció dels 

objectius de la fase de la legislatura anomenada "d’acumulació de forces" pel 

Departament d’Interior (tram. 311-00002/13). Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 

86, 90). 

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions previstes 

pel conseller d’Interior per a impulsar "l’acumulació de forces" en la fase de la 

legislatura anomenada així (tram. 311-00003/13). Ramon Espadaler Parcerisas, del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: 

BOPC 86, 91). 

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte 

pressupostari en el Departament d’Interior de "l’acumulació de forces" en la fase de 

la legislatura anomenada així (tram. 311-00004/13). Ramon Espadaler Parcerisas, 

del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: 

BOPC 86, 91). 

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la concreció en el 

Cos de Mossos d’Esquadra de l’acumulació de forces de la fase de la legislatura 

anomenada així (tram. 311-00005/13). Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 

86, 92). 

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els canvis 

organitzatius previstos en el Departament d’Interior (tram. 311-00006/13). Ramon 

Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Substanciació (text presentat: BOPC 86, 93). 

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el Departament 

d’Interior es reorganitzarà per a complir els objectius de la legislatura (tram. 311-
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00007/13). Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 86, 93). 

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les expectatives del 

Departament d’Interior i del Cos de Mossos d’Esquadra en la fase de la legislatura 

anomenada de "confrontació democràtica" (tram. 311-00008/13). Ramon Espadaler 

Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació 

(text presentat: BOPC 86, 94). 

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si és conscient del 

que ha representat el Procés per al Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 311-

00009/13). Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 86, 94). 

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si optar per la 

confrontació democràtica implica desobeir les instruccions judicials o la legislació 

vigent (tram. 311-00010/13). Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 86, 95). 

12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús d’armes de foc 

pel Cos d’Agents Rurals (tram. 311-00011/13). Ramon Espadaler Parcerisas, del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: 

BOPC 86, 95). 

13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’establir 

un protocol per a l’ús d’armes de foc pels membres del Cos d’Agents Rurals (tram. 

311-00012/13). Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i 

Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 86, 96). 

14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la condició de 

policia judicial del Cos d’Agents Rurals (tram. 311-00013/13). Ramon Espadaler 

Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació 

(text presentat: BOPC 86, 96). 

15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació entre 

el Cos d’Agents Rurals i el Cos de Mossos d’Esquadra per a la protecció del medi 
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natural (tram. 311-00014/13). Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 86, 97). 

16. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a 

resoldre els problemes de seguretat al voltant d’un edifici del passeig de Llorenç 

Serra, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) (tram. 311-00021/13). Matías 

Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 

BOPC 145, 79). 

17. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació i les 

actuacions dels Mossos d’Esquadra arran de l’assetjament i els atacs rebuts pels 

membres de S’ha acabat el 6 d’octubre del 2021 a la Universitat Autònoma de 

Barcelona (tram. 311-00022/13). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 145, 79). 

18. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recepció al Cos 

dels Mossos d’Esquadra d’una sol·licitud d’actuació policial amb relació a 

l’assetjament i els atacs rebuts pels membres de S’ha acabat el 6 d’octubre del 2021 

a la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 311-00023/13). Matías Alonso Ruiz, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 145, 80). 

19. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si algun 

responsable del Cos de Mossos d’Esquadra i el rector de la Universitat Autònoma 

de Barcelona van estar en contacte amb motiu dels atacs rebuts per S’ha acabat al 

campus de la universitat el 6 d’octubre de 2021 (tram. 311-00024/13). Matías Alonso 

Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 145, 

81). 

20. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions o 

gestions fetes pel conseller d’Interior amb relació a l’assetjament i els atacs rebuts 

pels membres de S’ha acabat el 6 d’octubre del 2021 a la Universitat Autònoma de 

Barcelona (tram. 311-00025/13). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 145, 81). 

El president 
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Bona tarda, diputats i diputades, bona tarda, honorable conseller d’Interior, Joan 

Ignasi Elena. També agraïm l’assistència que l’acompanyen el secretari general del 

Departament i el director general de la Policia. Tots som conscients de la situació de 

la COVID ara mateix; és una situació que hem de combatre intentant tenir els mínims 

contactes possibles. Per això s’ha pres una decisió a la mesa del Parlament, que és 

que les comissions d’aquesta setmana a partir de la reunió de la mesa seran 

telemàtiques. Per aquest motiu, sàpiguen que ens està seguint qualsevol ciutadà o 

ciutadana des del Canal Parlament i que la sessió serà gravada.  

Iniciem aquesta comissió d’interior, que té diversos punts de l’ordre del dia. El primer 

punt de l’ordre del dia és la substanciació de la compareixença del conseller d’Interior 

sobre l’increment dels fets delictius relacionats amb el conreu del cànnabis. Aquest 

punt de l’ordre del dia el dirigirà el vicepresident Oscar Aparicio. Oscar, quan vulguis, 

comandes la comissió d’interior. 

El vicepresident 

Bé, moltes gràcies, president. Bona tarda a tots els presents, doncs, com deia el 

president de la comissió, faré de portaveu en aquest cas. Doncs començarem l’ordre 

del dia amb la compareixença del conseller d’Interior. Us recordo que, tal com 

havíem pactat, serà un primer torn de paraula del conseller, per espai de trenta 

minuts. Després obrirem un torn entre cinc i set minuts per a tots els portaveus. 

Seguirem el mateix ordre que hem fet habitualment, que està acordat, que per ordre 

de major a menor representació, tancant els dos grups que formen en aquest cas el 

Govern.  

Sí que us demanaria, després quan [...] per taula, que m’indiqueu qui serà el 

portaveu de cadascun dels grups a l’hora de fer la intervenció. Ho dic per així poder 

donar la paraula, perquè no ho tinc i no sé si us veuré a tots a la pantalla. En tot cas, 

després m’aixequeu la mà en funció del grup que vagi anomenant i donant la 

paraula. 

Doncs veig que es va connectant encara algú més... Si us sembla, doncs, 

comencem, i en tot cas, ja s’aniran connectant. Si li sembla, senyor conseller, doncs, 

té la paraula, com deia, per espai de trenta minuts. Intentarem, això, doncs, com 

deia, doncs, cenyir-nos una miqueta al temps. I com em diu, doncs, un cop doni la 



Comissió d’Interior 

Sessió núm. 8 / 22 de desembre de 2021 

 

7 

paraula, si m’ho volen dir ja pel xat qui seran les persones dels diferents grups que 

faran de portaveu, en aquest cas, doncs, ja facilitarien una miqueta la feina. Doncs 

moltes gràcies i quan vulgui, senyor conseller. 

El conseller d'Interior (Joan Ignasi Elena) 

Bé, no sé si tinc... si està obert l’àudio... Sí, val. President i tots els diputats i 

diputades, vicepresident també, que porta la reunió i tots els col·laboradors, voldria 

començar agraint aquesta compareixença, perquè efectivament em sembla que és 

un tema rellevant que, sens dubte, ens ocuparà molta energia. Al Departament 

d’Interior i, per tant, al conjunt del Govern i també al Parlament és bo que l’analitzem 

i en parlem. Em disculparan, perquè en el darrer any he tingut l’oportunitat de 

participar en la negociació de molts convenis col·lectius d’aquesta forma, però en la 

meva vida he fet una intervenció davant d’una pantalla d’ordinador tan llarga i, per 

tant, igual no trobo el to per comunicar el que dic amb l’equip preparat.  

Bé, el problema de la marihuana i de tots els delictes i la violència vinculada al món 

de la marihuana és un problema que no és només del nostre país, és un problema 

a nivell europeu. L’any 2017, a la Unió Europea tres de cada quatre decomissos de 

droga van ser productes del cànnabis. El problema ha augmentat a tot arreu: de les 

92 tones decomissades el 2011 –92 el 2011 a Europa–, el 17 van passar a 209. És 

a dir, en cinc anys, pràcticament, es van més que doblar. És un problema també a 

l’Estat espanyol. Espanya és el primer productor de marihuana d’Europa. Una de 

cada tres tones que es decomissaven a Europa el 17 eren a Espanya. A més, és un 

problema que ha augmentat també, com a Europa, doncs, ha augmentat i molt en 

els darrers anys. L’any 2013, a Espanya es decomissaven 176.000 plantes; el 13, 

176.000. El 17, quatre anys després, 1.125.000. Per tant, el creixement no és ja que 

sigui substancial, és que és exponencial. I naturalment, també hi ha un problema a 

Catalunya. A Catalunya, la marihuana és la droga més decomissada des de fa vuit 

anys. I és el territori de l’Estat amb més quilograms decomissats. Hem passat el 15 

de 64.500 plantes decomissades a quatre anys després –del 15, 65.000 

pràcticament–, el 19, 221.000. És a dir, multiplicat pràcticament per quatre.  

La causa que a Catalunya sigui un problema la producció i el tràfic de marihuana és 

múltiple, és multicausal, no només és una causa. Hi ha un accés fàcil a matèries 
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primeres, es produeix venda il·legal de esqueixos i ajuda per tant al muntatge 

d’instal·lacions. Hi ha una despoblació rural i abandonament de segones 

residències, per la crisi fonamentalment immobiliària de l’any 8-9, que ha permès 

tenir molt espai disponible de cultiu. La prevalença també de l’atur, de bosses d’atur 

de llarga durada, que permet, doncs, tenir persones que siguin susceptibles, doncs, 

de ser vinculades a aquest... atretes pel món de la delinqüència vinculada a la 

marihuana. Tenim la penalitat més baixa, una penalitat més baixa que altres territoris 

europeus respecte al cultiu de la marihuana, i això, naturalment, fa que sigui menys 

arriscat dedicar-se a aquesta activitat. També la nostra ubicació geogràfica, que ens 

permet ser un territori de pas per a la marihuana produïda al conjunt de la península 

Ibèrica per passar-la, doncs, a la resta d’Europa. I tot i que Mossos d’Esquadra ha 

aplicat el pla d’acció a la marihuana des del 17, doncs, sens dubte, aquest 

creixement que s’ha produït, doncs, és molt obvi, molt evident, i malgrat, doncs, 

l’energia que s’ha aplicat des del cos de Mossos d’Esquadra i d’altres policies, el 

fenomen, doncs, ha anat en creixement i és realment inquietant. 

Els efectes negatius que provoca la marihuana, evidentment, són múltiples, no? Per 

una banda, comporta l’increment de delictes violents i del nivell d’aquesta violència. 

Entre l’any 18 i 20, hem tingut cada tres anys homicidis vinculats a aquest sector. 

L’any 20, hi va haver més de cent narcoassalts violents i dos de cada tres d’aquests 

van ser amb armes de foc; i el 21, portem cent cinc incidents violents relacionats 

amb el tràfic de la marihuana. Aquesta és una derivada. N’hi ha d’altres: ocupacions 

il·legals d’habitatges vinculats al cultiu i a tenir plantacions. Inclou també els 

narcoassalts, entre altres, doncs, cultius. Genera entramats d’empreses i societats 

pantalla per, naturalment, blanquejar els beneficis vinculats, doncs, a aquesta 

activitat il·legal. Situacions d’extorsió i explotació laboral a persones en situació de 

vulnerabilitat, com els deia abans, i són màfies que amplien la seva activitat també 

a altres sectors vinculats a l’entorn del cultiu i del tràfic de marihuana, com és a 

empreses que subministren materials, immobiliàries que subministren locals, el 

defraudament de l’electricitat amb riscos d’incendis i la pèrdua del servei que 

comporta. 

Cap a on ha anat aquesta activitat delictiva? Actualment, el mercat de la marihuana 

ha passat de ser un sistema predador, que es diu, a ser parasitari, que representa 
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una dinàmica de creixement i d’expansió. El pas d’un sistema predador a parasitari 

implica el parasitari tenir tentacles a la nostra societat que l’ajuden al blanquejament 

dels beneficis i que col·laboren amb els delinqüents. És a dir, no només estan 

participant de l’activitat delictiva aquells que practiquen aquella estricta activitat 

delictiva, sinó tot l’entorn que genera envers aquesta societat. També s’ha de dir que 

si els poders públics –particularment, Mossos d’Esquadra i la resta de policies– no 

haguessin iniciat cap actuació específica i no s’hagués posat molta energia en 

aquesta línia, correríem el risc que es transformi en el que es diu un sistema 

simbiòtic, és a dir, un sistema totalment implicat, imbricat a la nostra economia i amb 

tentacles a tot arreu. Per tant, des d’aquest punt de vista és bo situar quin és el marc 

d’aquesta activitat delictiva, i, sobretot, una de les coses que voldria –i segurament, 

en algun altre moment ho faré– és posar l’accent i subratllar, no?, que és evitar la 

banalització de la marihuana. És una qüestió que no només implica les 

administracions, els cossos de seguretat, sinó el conjunt de la societat, no?, per 

evitar, doncs, que això vagi a més. 

Els Mossos d'Esquadra, la policia de Catalunya, també les policies locals, però –em 

permetran– molt particularment el cos de Mossos d'Esquadra està fent un esforç 

ingent per lluitar contra el tràfic de marihuana. De fet, aquesta activitat delictiva s'ha 

convertit en una de les principals prioritats del cos.  

Vaig tenir, en una interpel·lació que va formular el Partit dels Socialistes de 

Catalunya i Units per Avançar, l'oportunitat de tenir un petit debat –en aquest cas, 

doncs, serà més extens i segur més profitós– en el marc d'una interpel·lació al Ple 

del Parlament ara farà uns mesos.  

El combat ha estat ingent –deia– del cos de Mossos d'Esquadra, i també cal posar-

lo en valor, agrair-lo i subratllar-lo. Entre el 14 i el 19 s'han desarticulat cent cinquanta 

xarxes criminals de la marihuana. Només el 20 es van desarticular vint-i-set xarxes 

criminals dedicades al tràfic de marihuana, en moltes de les quals hi havia armes de 

foc. I durant el 21 s’han desarticulat quinze organitzacions criminals vinculades a la 

marihuana i dinou grups criminals relacionats també amb aquest sector. Per tant, un 

total de trenta-quatre.  
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Hi ha hagut un progressiu increment de les plantacions desmantellades. Hem passat 

de 132 plantacions el 15 desmantellades a 633 el 21, és a dir, més de cinc vegades 

més. Sí que és veritat que hi ha més presència d'aquest sector, però també és veritat 

que l'eficàcia policial també s'ha incrementat de forma exponencial. El que implica, 

per tant, que hi ha hagut una major intensitat de les unitats d'investigació i dels 

agents, que són molts, destinats a combatre aquesta xarxa.  

El desplegament de l'estratègia policial per combatre el cultiu de la marihuana. Quan 

es produeix l'augment de determinats tipus de delictes, especialment quan es tracta 

d'una situació complexa que no només respon a una lògica, sinó que cal atendre a 

molts factors diferents i ha de tenir moltes mirades i moltes perspectives, la policia 

utilitza tots els mitjans al seu abast per reduir aquesta tendència.  

En l'escenari d'increment de fets penals i administratius vinculats a la marihuana i 

l'increment exponencial a la detecció de plantacions a Catalunya ja l'any 17, en el 

marc del programa de lluita transversal contra la determinada delinqüència 

organitzada de la comissaria d'investigació, es van establir diferents plans d'acció 

amb l'objectiu de dissenyar i implementar accions que milloressin la lluita contra la 

criminalitat organitzada. Un d'ells va ser el pla d'acció de la marihuana, que implicava 

moltes activitats diferents per part del cos de Mossos d'Esquadra. Aquest pla està 

vigent i els diferents interlocutors mantenen reunions periòdiques amb intercanvi 

d'informació i coneixement en aquest àmbit.  

A poc a poc, a aquest sistema es van afegint instàncies externes al cos, com el 

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, els agents rurals i 

d'altres que, per les seves competències, també és útil i interessant que hi siguin 

presents per contribuir a resoldre aquesta qüestió i atendre aquesta mirada 

transversal que requereix l'atac d'aquest fenomen. 

Mesures. En primer lloc, es van implementar accions en l'operativa policial que 

suposen millores continuades en el traspàs d'informació i de coordinació de les 

investigacions, així com en la unificació de les actuacions, coordinació amb els 

serveis judicials, activació i coordinació dels serveis especialitzats de Mossos i de 

diferents serveis externs implicats, com per exemple les companyies elèctriques, 

amb les que hi ha un treball important i bastanta bona coordinació.  
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També intensificar els dispositius i l'activitat policial i investigadora arreu de 

Catalunya, especialment en aquelles àrees geogràfiques on s'ha detectat major 

activitat delinqüencial vinculada al conreu de la marihuana.  

En tercer, intensificar els dispositius i l'activitat policial i investigadora tenint en 

compte també l'activitat delinqüencial derivada, el que els deia abans, no?; la 

delinqüència vinculada i que genera aquesta activitat delinqüencial. El principal 

problema que actualment s'està detectant és la instauració d'un sistema paral·lel a 

aquesta activitat delinqüencial.  

Ara els estava parlant d'aquestes activitats i d'aquests fenòmens paral·lels a aquesta 

activitat delinqüencial. També l'aparició de la corrupció. Les darreres detencions de 

membres de la policia, de diferents policies, vinculats a organitzacions criminals 

dedicades al tràfic de marihuana demostra, posa l'accent en el risc de l'extensió de 

la corrupció. I és evident que si continués creixent el mercat, doncs també aniria 

paral·lelament a aquest creixement. 

Això ha passat sempre que hi ha hagut una activitat delinqüencial que genera molts 

recursos, que genera molts diners i que té una situació expansiva. I és que 

evidentment taca altres àmbits de la societat i, naturalment, tots aquells àmbits que 

poden ajudar, amb la seva ajuda externa en l'activitat delinqüencial, a ser més 

competitius dintre dels mateixos sectors delinqüencials.  

Però aquestes darreres detencions –també les vull posar en valor– de policies, 

d’agents de seguretat, també evidencien la feina que es realitza des dels cossos 

policials per erradicar aquesta qüestió. Les organitzacions policials som les primeres 

interessades en combatre qualsevol cas de corrupció, perquè, tot i ser, evidentment, 

una immensíssima minoria, embruten la feina realitzada el dia a dia pel conjunt del 

col·lectiu i sobretot perquè minen la confiança social en els nostres agents i en el 

nostre cos. I, per tant, des d'aquest punt de vista, és per això que es prioritza, i molt, 

el control d'aquest tipus de situacions.  

En el cas de Mossos d'Esquadra, de la policia de la Generalitat, estem dedicant 

importants recursos per part de la Divisió d'Afers Interns en la seva faceta de policia 

judicial, i que incrementarem i donarem més mitjans i recursos perquè segueixin 

treballant en millors condicions encara en la seva detecció i resolució.  
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Així mateix, també cal la col·laboració ciutadana, fomentar vies 
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per habilitar mecanismes per tal que la ciutadania pugui alertar i col·laborar en la 

lluita contra delictes en general i en particular contra la corrupció. En aquest sentit, 

cal recordar que la policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra participa i col·labora 

juntament amb l’Agència Tributària en l’Estratègia de lluita contra la corrupció i 

l’enfortiment de la integritat pública, aprovada al gener de l’any passat a un acord de 

govern, que estableix un conjunt d’actuacions que van en aquesta direcció. 

Un altre element de les mesures, és a dir, tres fins ara, és el dimensionar els efectius 

assignats a les unitats d’investigació. Deixi’m primer que els expliqui com 

estructurem els efectius per a la investigació de delictes relacionats amb el cultiu i el 

tràfic de marihuana. Aquesta investigació, la del tràfic de marihuana, implica el 

conjunt de funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra, des de les unitats de 

seguretat ciutadana a les diferents unitats encarregades de la investigació de 

delictes. No només és una qüestió que estigui en mans dels agents d’investigació, 

que naturalment ho lideren, sinó que també s’ha fet un exercici per part d’ells de 

donar formació i pistes, per entendre’ns, per poder treballar en el seu treball diari al 

conjunt del Cos de Mossos d’Esquadra, per poder detectar situacions que puguin 

ser objecte de presumptes activitats delictives en aquest sentit. La policia de la 

Generalitat investiga els delictes relacionats amb el cultiu i tràfic de marihuana de 

forma, per tant, integral i coordinada entre els diversos serveis arreu del territori que 

disposen de diferents graus d’especialització. Tots els efectius, com els deia, de la 

policia de la Generalitat disposen de formació en la investigació de delictes que 

representen un primer nivell de treball en la identificació, coneixement i persecució 

de conductes delictives relacionades amb el cultiu i tràfic de marihuana. És a dir, hi 

ha una primera formació de tots els agents que trepitgen carrer i que, per tant, poden 

detectar situacions d’aquestes que puguin ser eventualment d’aquest àmbit. En un 

segon nivell, les unitats d’investigació de les ABP, de les àrees bàsiques policials, 

de les quals actualment en formen part 1.205 efectius, són el primer nivell 

d’investigació dels delictes per part de la Policia de la Generalitat i centren la seva 
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activitat en la resolució dels fets delictius relacionats amb la delinqüència ordinària i 

el tractament de les problemàtiques lligades al territori on estan adscrites, és a dir, a 

les àrees bàsiques policials de cada territori. En un nivell superior d’investigació 

s’insereixen els serveis que depenen de la Comissaria General d’Investigació 

Criminal, que s’estructura en diferents serveis centrals i territorials per abastar el 

conjunt de problemàtiques delinqüencials que superen l’àmbit estrictament local o la 

investigació de fets que tenen una especial complexitat. Les àrees d’investigació 

criminal són unitats concentrades en el territori de la regió policial on estan adscrites 

i que estan formades per una Unitat Territorial d’Investigació i per una Unitat 

Territorial de Policia Científica, que actualment són 626 efectius. És a dir, hi ha una 

formació per part de tots els agents del cos per detectar indicis en aquest sentit, hi 

ha les àrees d’investigació de les ABP, per una banda, i després hi ha les regionals 

i els serveis centrals, i les regionals que depenen també de l’àrea, en aquest cas, 

dels serveis centrals de la Comissaria General d’Informació. 

En tot cas, i d’acord amb les necessitats derivades de l’anàlisi de la situació 

delinqüencial, hem detectat que cal incrementar el nombre d’agents especialitzats 

en la investigació. I actualment, per tant, estan en curs tres convocatòries d’aquesta 

especialitat. Per una banda, Investigació Bàsica Avançada i Policia Científica 

Avançada, que es convoquen 377 places; d’Investigació Bàsica Avançada i Policia 

Científica Avançada també per la categoria de caporal, 97, i per la categoria de 

sergent, 18. 

Per si no m’he explicat bé...hi ha, per una banda... Ho repeteixo perquè crec que és 

rellevant. Tot el cos està format per perseguir aquest delicte. És una prioritat de l’àrea 

d’investigació i l’àrea d’investigació està en cada ABP i té els seus efectius. Hi ha a 

les regionals, també, investigació i persones vinculades a investigació que depenen 

de la Comissaria General i després hi ha la Comissaria General, que també té els 

seus efectius per delictes especialment complexos o que transcendeixen la mateixa 

regió i també alguns que són en col·laboració, dels quals després parlaré, amb altres 

cossos i forces de seguretat. 

Conscients de la prioritat, és pel que tot el cos té coneixement del que es fa i d’alguns 

elements per poder investigar i, per tant, estan al cas, formats, i pensant, actius i 
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amatents a aquest tipus de delictes en el seu treball ordinari i en tots aquests efectius 

i creiem que cal incrementar-los. I en aquest sentit, hi ha totes aquestes 

incorporacions que estan previstes en el futur. Un element també, ja els ho he 

avançat ara fa un moment, era impulsar la coordinació policial. En aquest sentit, la 

integració en el CITCO de totes les actuacions relacionades amb la marihuana. 

Entre els dies 15 i 18 de setembre del 2020, [#06:02], policia de la Generalitat, va 

participar juntament amb el CNP i la Guàrdia Civil i l’Agència Tributària de Duanes 

en una acció conjunta a nivell europeu contra la immigració il·legal, el tràfic de 

drogues, el tràfic d’armes de foc. Aquesta acció va ser coordinada pel CITCO amb 

el suport d’Europol i hi van participar policies, agències d’immigració i de control de 

fronteres de 27 països, 17 estats membres de la unió i 10 de països de fora de la 

Unió Europea. Des de la seva integració en el CITCO, és la primera vegada que la 

Policia de la Generalitat participa en una acció [#06:37] que es diu, que és el 

programa multidisciplinari europeu per fer front a les amenaces que comporta la 

criminalitat internacional organitzada i greu per la Unió Europea. És una plataforma 

de cooperació amb una estructura multidisciplinària de la qual formen part els estats 

membres, les institucions i les agències europees, així com d’altres països i 

organitzacions públiques i privades. Per part del CITCO, s’ha elaborat el Pla nacional 

contra la marihuana amb l’objectiu principal d’impulsar una resposta de tots els 

cossos policials per reduir el fenomen d’aquesta criminalitat. Per tant, des d’aquest 

punt de vista, Policia de la Generalitat ha participat, participa i participarà activament 

en aquest pla nacional. Aquest pla també presenta un seguit de mesures amb tres 

objectius específics: per una banda incrementar la detecció i desarticulació de grups 

de crim organitzat dedicats a aquesta activitat, disminuir els canals de distribució del 

cannabis i afavorir la destrucció de les plantacions així com la no utilització o 

destrucció dels mitjans emprats per al seu cultiu. Per tant, els he explicat quins eren 

els efectius dels que nosaltres disposem, per una banda, i per una altra també 

aquesta col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, i també de la 

Unió Europea, per participar de la desarticulació d'unes xarxes que, evidentment, no 

tenen una component només nacional, sinó que també la tenen al conjunt de l'Estat 

i també a nivell internacional, de nivell europeu i més enllà, i, per tant, des d'aquest 
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punt de vista el treball coordinat, d'informació i de detecció amb els altres cossos, 

doncs, és fonamental. 

Així mateix, la creació de grups d'analistes dins de la subcomissió de Policia Judicial 

a Catalunya, és un altre element de coordinació. Els parlava del CITCO, ara des del 

punt de vista judicial. L'elaboració d'informes compartits amb tots els cossos de 

seguretat. Impulsar vies de col·laboració i intercanvi d'informació amb els agents 

rurals, que s'han integrat interior i que detecten molta informació de plantacions i de 

llocs on poden haver-hi aquest tipus de pràctiques. Intercanvi amb el Departament 

d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per la mateixa raó, pels forestals i per 

altres treballadors públics, servidors públics que també detecten, doncs, en el seu 

treball ordinari les possibles plantacions o indicis que es puguin produir. I impulsar 

la coordinació i l'intercanvi d'informació amb l'Agència Espanyola de Medicaments i 

de productes sanitaris respecte a les plantacions de cànem amb qualsevol finalitat 

que no sigui la producció de llavors o fibra per a ús industrial; és a dir, també la 

col·laboració amb l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. 

Un altre àmbit de treball, no? Incrementar les mesures d'autoprotecció dels agents 

actuants en les intervencions que estan o poden estar relacionades amb el negoci 

de la marihuana. Hi ha més diners; hi ha més hi ha més activitat, hi ha més diners i 

per tant hi ha més mitjans, i, per tant, tenen més mesures de seguretat els 

delinqüents, els qui la practiquen, aquesta activitat, per protegir els seus cultius amb 

l'ús de paranys, armes, artefactes i altres d’altament lesius per protegir l'accés a les 

plantacions de forma que s'incrementa el risc a les intervencions policials, el que és 

avui de respecte de fa uns anys, i em sembla que es va incrementant. Per aquest 

motiu, es fa difusió entre el col·lectiu de mesures de protecció, és a dir formació en 

aquest àmbit, i l'aplicació de nous mètodes, doncs, per treballar i per accedir als els 

cultius. 

I un altre element de cooperació, que és incrementar les accions de prevenció. Fer 

pedagogia, no? El que els deia abans d'una certa banalització, en algunes ocasions, 

respecte del consum de cànnabis, no?, d'aquest tipus de..., em sembla que és molt 

rellevant també que es tingui consciència, més enllà de l'opinió de cadascú sobre el 
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seu consum, què és el que hi ha darrere de tot això, no?, i, per tant, doncs, ser 

conscients i fer pedagogia respecte d'aquesta qüestió. 

N'hi ha prou amb això? Segur que no. I els qui hi estan treballant, des del Cos de 

Mossos d'Esquadra, les diferents prefectures, les comissaries, el territori, les 

regions, les ABPs, no hem parat d'anar incrementant i millorant la seva feina, no?, 

al servei, doncs, de combatre aquesta activitat delictiva. Però hi ha..., en l'abordatge 

d'aquesta problemàtica s'està analitzant també permanentment com avançar, com 

millorar. I en aquest sentit hi han algunes línies de millora o de..., jo no diria tant de 

millora com d’intensificació, d'aprofundiment en aquest combat i en aquesta lluita. 

En primer lloc, l'abordatge estratègic d'aquesta realitat delinqüencial, des de la 

generació de coneixement i d'intel·ligència sobre aquest element; és a dir, anàlisi. 

És molt important per saber què és el que combats. I per conèixer, per combatre bé 

algun tipus d'activitat, de qualsevol mena, és necessari conèixer-la, no?, i en aquest 

sentit s'ha fet un esforç molt solvent, de dos informes, respecte a la marihuana, que 

ens sembla que ha donat molt la guia i el camí a treballar per part del cos de Mossos 

d'Esquadra. 

Escau una anàlisi de la situació global, des de punts de vista de la seguretat. Sens 

dubte. Té una dimensió, aquest tipus d'activitat, indiscutiblement vinculada a la 

seguretat. Però també n'hi ha hagut més, i hi han altres mirades, també: sanitària, 

sociològica, econòmica i de legislació. I des d'aquest punt de vista policial escau 

agilitzar aquests processos d'investigació; és a dir... (veus de fons) –hi ha algú que 

té el micro obert. Ara. A mi no em fa res, però a ells els sabrà greu després. Com els 

deia, escau una anàlisi del que es fa des de la seguretat. Té una dimensió 

indiscutiblement molt rellevant des de la seguretat. Al contrari, no ens n'hem 

d'escapar. És una prioritat de la Conselleria d'Interior i del Cos de Mossos 

d'Esquadra, sí, però això no exclou que té altres mirades, no?, i també n’ha de tenir 

una de sanitària, sociològica, econòmica i legislativa. I des d'aquest punt de vista el 

nostre compromís, des de la conselleria, és estimular i impulsar, doncs, també 

aquesta coordinació i aquestes mirades diferents. 

Parlava d'aquestes línies d’inputs, i aquesta primera de la qual he parlat és la del 

coneixement, de la intel·ligència i de la coordinació. També, intensificar la 
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investigació. L'increment d'investigadors, d'investigacions i de desarticulacions de 

grups i organitzacions criminals. Per tant, intensificar, seguir treballant en aquesta 

línia. Cada dia en saben més, cada dia en sabem més, i, per tant, cada dia també 

som més eficaços gràcies a aquest coneixement, en aquesta feina de combat. 

Anàlisi de dades, previsió d'escenaris i riscos, en un treball també de planificació. 

Col·laboració, i això ho estem fent, crec, amb molta diligència, amb molta eficàcia, 

amb molta 
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solidaritat, diguem-ne, amb molt bona relació amb totes les entitats internacionals 

que es dediquen a aquest combat, no? I, per tant, en tots aquells que tenen 

competència respecte a aquesta qüestió, que tenen informació i que tenen opinió i 

que tenen coneixement, nosaltres hi som, eh?, i donant-la i rebent-la. I, per tant, 

treballem de la mà. 

I la integració de les nostres dades amb rellevància internacional a l'Europol. Els 

acords, dels quals hem parlat o m’han sentit parlar al Parlament, al Ple del 

Parlament, a les juntes de seguretat de Catalunya, doncs, faciliten treballar en 

aquesta direcció. 

Estic acabant, vaig malament de temps? 

El vicepresident 

Està en els trenta minuts que havíem dit, senyor conseller, però... 

El conseller d'Interior 

Crec que en cinc minuts acabo, si no els importa. Sí; m’ho permeten? I acabo en 

cinc minuts. 

Els parlava, per tant, d'intensificar la investigació com a línies de millora, l'abordatge 

estratègic, coneixement, intel·ligència i coordinació, intensificar la investigació i 

formació, formació i actualització del coneixement en aquesta matèria. I en aquest 

sentit, no para, el Cos de Mossos d'Esquadra, de rebre, de formar i formar-se en 

relació amb aquesta qüestió, amb totes aquelles agents, amb tots aquells actors, 
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fiscalies, etcètera, que tinguin coneixement i puguin aportar millora en l'actuació i, 

per tant, informació i coneixement, ciència per combatre aquest tipus de delictes.  

Crec que s'ha de separar –i amb això acabo– els debats més d’opinió política 

respecte de quin és el futur o el tracte de la qüestió de la marihuana, no? És evident 

que aquest fenomen no es pot abordar només policialment; és evident que hi ha un 

debat social sobre la possibilitat de canvis legislatius en aquesta qüestió. Qüestions 

sobre les que jo personalment no crec que em correspongui posicionar-me, perquè 

em sembla que el que em correspon és combatre amb la major eficàcia l'activitat 

delinqüencial. 

És bo que es debati sobre totes les qüestions que en relació amb la marihuana es 

plantegen. Cal també debatre sobre el tràfic de droga i sobre l'organització criminal 

a la qual haguem d’enfrontar. 

També hem de ser conscients que aquest no és un treball de quatre dies ni de 

solucions màgiques; tot allò que és complicat requereix temps, dedicació, 

persistència, perseverança i treball, treball, treball i treball. I en aquest sentit, és el 

que s'està fent: treball compartit i molta lleialtat entre tots els que hi treballem. 

I també crec que cal combatre la normalització, una certa banalització del consum 

d'un producte que avui, doncs, té un impacte molt alt –molt alt– sobre la salut i sobre 

la salut mental. I més enllà de la llibertat de cadascú, que la subratllo i la defenso, sí 

que també és bo que es faci pedagogia. Banalitzar no és..., senzillament és informar, 

és informar, donar coneixement, ser conscients del que suposa i del que implica. Els 

ho deia, hi ha molts elements vinculats a l'atur, al despoblament, a la nostra situació 

estratègica que abonen, no?, que poden ser atractius en aquesta activitat delictiva. 

I per contra, tenim una organització policial molt solvent que treballa amb els seus 

efectius, amb molta eficàcia, que treballa amb els efectius que també ho fan, amb 

molta coordinació, i que són la garantia de que amb la persistència, doncs, podrem, 

com altres delictes que hem patit al llarg dels anys i que segur que patirem, perquè 

l'activitat delinqüencial sempre busca espais per exercir les seves pràctiques, segur 

que podrem tendir a resoldre’l. I vull utilitzar amb precisió la paraula «tendir», perquè 

això no és una qüestió de resolució màgica, sinó tendir a disminuir i anar acotant el 

problema. 
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Moltes gràcies. 

El vicepresident 

Moltes gràcies, conseller. Doncs, com deia, ha tingut una miqueta més de temps, 

però s'ha cenyit molt a la mitja hora que havíem comentat. 

Com hem dit abans, doncs, començarem a fer la ronda dels diferents grups 

parlamentaris, com hem comentat, amb un període de cinc-set minuts. Serem una 

mica generosos, però preguem que se cenyeixin, els diferents portaveus, en aquest 

termini que s'ha donat. Ho farem de menor..., perdó, al revés, de major a menor 

representació parlamentària i acabaran els dos grups que donen suport al Govern, 

que conformen el Govern. 

Comencem, per tant, doncs, pel Grup de Socialistes i Units per Avançar. El senyor 

Ramon Espadaler, quan vulgui té la paraula. 

Ramon Espadaler Parcerisas 

Sí; bé, moltes gràcies. Em sentiu? (Pausa.) Sí? Moltes gràcies, senyor president; 

gràcies, honorable conseller. De fet, aquesta compareixença era una proposta 

inicialment que vam fer com a Grup Parlamentari de Socialistes i Units, que va 

merèixer el suport de tots els grups parlamentaris; per tant, gràcies a tots els grups. 

I gràcies al conseller per substanciar una compareixença que, certament, ens ha 

permès tenir més informació que en el debat puntual d'una interpel·lació o d'una 

moció. 

Nosaltres el primer que volem deixar molt clar és que donem tot el nostre suport com 

a grup parlamentari a la feina que està fent el departament, que està fent 

particularment el Cos de Mossos d'Esquadra en relació amb un problema que, com 

bé ha definit el conseller, doncs, és complex, no es resol d'avui per demà i té arrels 

profundes. És un problema creixent i és un problema que ens afecta de manera molt 

semblant a com afecta el nostre entorn. Podem competir a veure qui està per davant 

o qui està per darrere, però, en qualsevol cas, té aquests elements de transversalitat. 

Al fil del que ha anat presentant el conseller, sí que voldríem aprofitar, més enllà 

de..., lo més important ja ho he dit, eh?, suport al Govern en aquesta matèria, suport 

al Cos dels Mossos. I posar molt en valor algunes de les coses que ha dit el conseller. 
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Creiem que és un pas endavant positiu la integració dels mossos al CITCO; això és 

extremadament positiu per tot el que representa d’intercanvi d'informació. Valorem 

molt positivament aquesta seqüència, aquest pas de copiar informació i transformar-

la en coneixement, tota aquesta informació. I aquí jo crec que els Mossos d'Esquadra 

estan fent una excel·lent feina. 

I sí que voldríem demanar algunes concrecions, algunes decisions més..., no tant en 

el terreny de l'opinió, que el conseller diu: «Jo tinc la meva opinió respecte a això, 

però jo ho haig de combatre policialment.» Absolutament..., respecte a aquesta 

opinió, però respecte a alguns punts. Nosaltres vàrem demanar, respecte a la 

transversalitat, en la moció, i encara estaríem dins termini, i ha de poder-se 

complir..., vam demanar la constitució de la comissió de govern per la seguretat, que 

tractés aquests temes, precisament per la seva transversalitat i precisament per 

aquesta necessitat que hi ha de fer pedagogia, d'alguna manera. Creiem que 

aquestes diferents mirades que reclama el conseller estarien presents en cas de 

constituir-se aquesta comissió, que, de fet, va ser votat d'una manera unànime pel 

Ple del Parlament. A veure com està això, si la tenen d'alguna manera en cartera, 

perquè precisament el que pretén és fer aquest esforç de pedagogia i abocar sobre 

el fenomen i la complexitat del mateix d'aquestes diferents mirades, una part de les 

quals sanitàries. Radicalment d'acord amb l'expressió que diu el conseller: «Compte 

amb la banalització i amb els efectes que té». Jo hi afegiria una cosa que ha insinuat, 

però jo crec que estem dient el mateix: també compte amb quan es consumeix se 

sàpiga què hi ha darrere d'això, de la mateixa manera que quan es consumeixen 

altres productes, fins i tot en els mercats evidentment legals, cada vegada el 

consumidor pren més consciència de com han estat produïts; doncs, aquí amb més 

raó. Crec que és una pedagogia que d'alguna manera es pot fer.  

Per tant, la primera pregunta que formularíem és a veure quina previsió hi ha en 

relació a la constitució d'aquesta comissió. Quin és el paper –ja sé que és 

preeminent, com ha de ser–..., el paper del cos de Mossos d'Esquadra i la 

coordinació amb el conjunt de policies a nivell d'Estat i europees? Però també hi ha 

un paper, també hi ha un rol, en aquest cas, de les policies locals; per tant, quin és 

el grau de coordinació amb les policies locals i/o amb els ajuntaments?  
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I una darrera pregunta que voldríem fer, observació que voldríem fer..., és a dir, des 

del dia que vàrem fer la interpel·lació i la moció fins a dia d'avui han passat algunes 

coses rellevants; el conseller n'ha esmentat una, jo en voldria esmentar dues. Una 

de rellevant i positiva és que hi hagin hagut detencions de policies locals i també de 

mossos, en excedència, la qual cosa vol dir que la policia està atenta al fenomen i 

és conscient d'aquest risc de corrupció d'autoritats que hi ha, també autoritats 

policials –posar en valor això. Però també hi ha hagut una altra cosa respecte a la 

qual aquí sí que nosaltres som més crítics, conseller, i ho volem expressar en el 

context d'aquesta comissió: és la filtració a un mitjà de comunicació, en aquest cas, 

un programa, un magazín de TV3, d'un informe policial que suposadament apostava 

per la legalització del consum. Miri, nosaltres el tenim demanat aquest informe. És 

paradoxal que un magazín televisiu hi tingui accés i pugui fer un desplegament 

comunicatiu al respecte i que els grups parlamentaris que estem tan preocupats com 

segurament els periodistes de la nostra televisió pública encara no hi hem pogut tenir 

accés.  

Aquesta és una opinió policial que el Govern fa seva, totes les conclusions d'aquest 

informe? És un informe que se situa en el terreny de l'especulació, per tal d'obrir 

hipòtesis de treball? Davant de què estem, conseller? Estem davant de l'inici d'un 

procés? Aquest és un informe de la policia i, per tant, és un informe del Departament 

d'Interior. Estem davant de l'inici d'un camí cap a la legalització?, que vostè ja ha dit 

que calia separar una cosa i l'altra, i que a vostè li corresponia combatre la 

delinqüència, i l'aplaudim en aquesta feina; però ens va desconcertar l'aparició 

d'aquest informe, d'aquesta manera, perquè era molt explícit, en aquest sentit, no? I 

voldríem saber quina és l'opinió, en aquest sentit, del Govern i del conseller; si això 

és l'inici d'un camí, si aquest és un treball purament especulatiu per ajudar a la 

reflexió, si el departament i, per tant, el Govern, fa seu aquest camí, i si aquest camí 

creu que té recorregut. 

I darrera pregunta, perquè no em controlo el temps i, per tant, no sé, president, si 

estic al límit, i intueixo que sí. Una darrera pregunta: ha esmentat en un moment 

concret que també hi ha algunes derivades legislatives; aquestes ultrapassen les 

competències que tenim al Parlament de Catalunya, però en qualsevol cas el 

Departament té alguna proposta o alguna idea en brut al respecte? Una de les coses 
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de què es queixen amargament els cossos policials és la baixa pena que hi ha en el 

cas de les plantacions il·legals de cànnabis i de marihuana, perquè quan es 

decomissen les penes màximes rares vegades acaben sent de presó, de la qual 

cosa s'aprofiten intel·ligentment les màfies i els grups criminals organitzats. Si hi ha 

alguna iniciativa per part del Govern o quin és el capteniment del Govern respecte a 

aquesta qüestió, per tal de poder afrontar o debatre o reflexionar sobre alguns canvis 

legislatius.  

Gràcies, senyor president.  

El vicepresident 

Moltes gràcies. S'ha ajustat al temps que tenia atorgat. Per tant, si li sembla, 

continuarem. En aquest moment, el senyor Sergio Macián, del grup de Vox, té la 

paraula. Esperem que li funcioni. Que ara sembla que sí, Sergio... ¿Te funciona?, 

¿no como antes, que se te cortaba? Quan vulgui, senyor Macián. 

Sergio Macián de Greef 

Si hi ha algun problema de connexió m'ho feu saber i procurarem solucionar-lo. Ante 

todo, muchas gracias, presidente. Gràcies, senyor conseller, per la seva presència. 

Y, bueno, este tema a nosotros también realmente, des del Grupo Parlamentario 

Vox, nos preocupa mucho, todo el tema de la narcoeconomía, el incremento del 

cultivo y el tráfico de la marihuana y la delincuencia que lleva asociada; esto nos 

preocupa y nos preocupa mucho. También nos preocupa que haya bandas 

organizadas, bandas criminales instaladas en Cataluña. Y nos preocupa el 

incremento de delitos graves que se han producido con ocasión de estos hechos, 

¿no?: homicidios, secuestros, asaltos con armas de fuego. Y nos preocupa, sobre 

todo, que la corrupción haya podido llegar a los mandos policiales y a la clase 

política, la corrupción derivada de estos delitos –y a esto dedicaré la última parte de 

mi intervención. Nosotros hemos tenido oportunidad de hablar recientemente con el 

presidente de la Audiencia de Tarragona y con otros miembros de la Junta Provincial 

de Policía Judicial, que se integra por el presidente de la Audiencia, por el fiscal jefe 

de la Audiencia de Tarragona y por los… caps policials dels tres cossos..., tanto de 

Mossos como de Policía Nacional como de Guardia Civil, que ejercen funciones de 

policía judicial. Y nos han puesto, desde luego, en alerta ante una serie de delitos 
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que han tenido un crecimiento exponencial, tanto en lo que se trata de plantaciones 

indoor como lo que se trata de plantaciones al aire libre. También nos han puesto de 

manifiesto que se ha producido un incremento notable de los homicidios y de los 

asesinatos, en concreto en la provincia de Tarragona, en torno al cincuenta por 

ciento, con ocasión de estos delitos, con casos llamativos, como por ejemplo el de 

Creixell, en el que apareció un cadáver en el maletero de un coche incendiado, es 

decir, que tienen un punto macabro o mafioso. También que existen y se han 

establecido grandes bandas delincuenciales en Cataluña y que estas vienen 

compuestas principalmente por albaneses, por rumanos y por albanokosovares; 

que, desde el punto de vista judicial, se ha producido una gran inversión de recursos 

judiciales, por ejemplo, el juzgado de instrucción número 3 de Reus conoce una 

causa con 75 detenidos, lo cual supone, la verdad, para un juzgado, un aumento de 

recursos notable y de dedicación de tiempo y funcionarios, y que en estos delitos 

 

Fitxer 08CI4 

por tratarse de cuestiones muy lucrativas, pues principalmente dan motivo, dan lugar 

a la corrupción. Nos ponían el ejemplo de que una inversión de seis mil euros puede 

dar lugar a un beneficio de 240.000. Y que por ello habían caído el robo de cobre y 

otro tipo de delitos porque desde luego tienen más lucro y menos pena. 

Nosotros queríamos plantear al conseller una serie de preguntas. En concreto, 

cuántas plantaciones se han desmantelado en Cataluña en los últimos tres años, 

indoor y al aire libre. Ha comentado que en 2021 habían sido 633 plantaciones. Nos 

gustaría saber cuántas al aire libre y cuántas indoor. Cuántas se han producido en 

espacios naturales protegidos y en cuántas ha intervenido el Seprona. También 

queríamos saber cuántas toneladas de marihuana se han incautado. Nos ha 

comentado el conseller que en 2017 fueron 209 toneladas. Queríamos saber 

cuántas [#00.44 se habían producido] en 2019, 2020 y 2021. Cuántas bandas 

organizadas tienen detectadas operando en Cataluña. Ha manifestado que 

solamente [#00.53 se han desarticulado] 34 bandas en 2021 y queríamos saber 

cuántas detenciones se habían practicado. 

El vicepresident 
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Diputat, una... Diputat, perdoni, eh? [#01.00 No em toca] interrompre, eh? Disculpi. 

Però si ho pot fer més a poc a poc, perquè estem prenent nota... 

Sergio Macián de Greef 

Molt bé. 

El vicepresident 

Una mica, només. Gràcies. 

Sergio Macián de Greef 

Molt bé, perfecte. 

Y cuántas detenciones se habían practicado en Cataluña en los últimos tres años 

con ocasión de estas operaciones contra estas bandas criminales. Y sobre todo la 

nacionalidad de los integrantes de estas bandas y de los detenidos. Si puede 

confirmarme el dato que me ofrecían desde la Audiencia Provincial de Tarragona, 

[#01.26 si] se trata principalmente de esas nacionalidades o existen otras. También 

cuántos homicidios y cuántos secuestros se han producido en los últimos tres años 

con ocasión de este tipo de delitos. También si la Generalitat ha llevado a cabo, el 

Govern, algún tipo de propuesta para mejorar el volcado de datos en el CITCO, 

porque también nos han comentado que se producen duplicidades y distorsiones a 

la hora de introducir los datos. Por ejemplo, Guardia Civil puede poner en el número 

de la calle el 22, Mossos el 24 y eso genera duplicidad de investigaciones. Si hay 

alguna medida que se haya adoptado o se haya propuesto por el Departament. 

Y como le decía, y nos parece un tema fundamental, si tienen conocimiento de estos 

delitos de narcoeconomía que hayan generado casos de corrupción política. Es 

decir, si hay políticos investigados por la Comisaría General de Investigación 

Criminal. A mí me gustaría que me contestara a esta pregunta con un sí o con un 

no. Yo sé que se tratará seguramente de investigaciones sujetas a secreto sumarial, 

pero yo quiero saber si hay políticos, si están investigándose políticos a nivel 

municipal o también supramunicipal con ocasión de la corrupción [#02.31 y 

emanada] de este tipo de delitos. 

También [#02.35] se ha cesado al responsable de la Comisaría General de 

Investigación Criminal, el señor Toni Rodríguez. Y si le parece correcto que la 
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primera medida del nuevo comisario jefe de Mossos haya sido fulminar a los 

responsables de la investigación de la corrupción política en Cataluña, no solo que 

afecta a partidos políticos –al señor Buch, a la señora Borràs, al sargento señor 

Escolà–, sino también justamente a los delitos motivados por esta circunstancia de 

la narcoeconomía. Si esta es la transparencia y la determinación, señor Elena, que 

nos ha prometido en la investigación y persecución del delito. Entendemos que quizá 

haya que dedicar menos esfuerzos a grandes planes de Mossos 2030, a feminizar 

el cuerpo de Mossos d'Esquadra y desde luego más interés en perseguir los delitos 

y en conseguir que haya menos injerencia política en el área de investigación, 

porque desde luego esas purgas que ha llevado a cabo el nuevo comisario jefe nos 

parece, desde luego, que huelen mal. 

Muchas gracias. 

El vicepresident 

Muchas gracias, señor Macián. 

En aquests moments, doncs, donem la paraula al representant de la CUP - Un Nou 

Cicle per Guanyar, el senyor Xavier Pellicer, com els anteriors per un termini d'entre 

cinc i set minuts. Moltes gràcies. Endavant, senyor Pellicer. 

Xavier Pellicer Pareja 

Bona tarda, diputats i diputades. President, conseller. 

Al principi de la intervenció, el conseller parlava d’una situació fruit d'elements 

multicausals. D'aquests elements multicausals que enumerava crec que a ben pocs 

se'ls hi pot donar resposta des d'un punt de vista securitarista o policial i, per tant, 

qüestions com el despoblament rural o la prevalença de bosses d'atur difícilment 

amb més policia hi podrem donar resposta i per tant difícilment es podrà abordar des 

d'un punt de vista securitari. En tot cas, i enfocant amb aquest exemple una mica la 

intervenció que volem traslladar respecte a aquesta qüestió, és que un enfocament 

purament policial, un enfocament purament judicial creiem que en cap cas podrà 

guanyar la guerra a les drogues. Ni en un context general, ni en una situació històrica 

concreta, ni en aquest moment, ara... (Per raons tècniques, no ha quedat 
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enregistrada part de la intervenció de l’orador.) Perdoneu. Amb la qüestió vinculada 

a la marihuana. 

Dit això, hi ha hagut un augment exponencial del cultiu. Hi ha hagut un augment 

exponencial del tràfic. Hi ha hagut un augment exponencial de la violència 

associada. Hi ha hagut un augment exponencial de les operacions contra la 

marihuana. Fins a quin punt es poden anar augmentant exponencialment els 

recursos quan veiem que en els últims anys s'ha multiplicat per cinc tot el mercat al 

voltant d'aquest pel que fa als recursos policials? Són infinits? Nosaltres pensem que 

no i que en tot cas, per tant, davant d'un augment exponencial, l'enfocament tàctic, 

per dir-ho d'alguna manera, o l’enfocament purament securitari difícilment 

aconseguirà una resposta o aconseguirà guanyar una guerra que per nosaltres, si 

s'enfoca des d'aquest punt de vista, ja és perduda. A partir d'aquí, ens agradaria 

preguntar quin és el cost dels recursos públics que es destinen per part d'Interior i 

que es destinen a nivell de recursos policials a l'àmbit de la lluita contra el tràfic, 

contra el consum, contra el transport i contra les màfies de la marihuana. Ens sembla 

que és rellevant aquesta dada i ens sembla que en augment i amb una previsió 

d'augment en tot cas són recursos que no només tenen un cost important per a les 

arques públiques sinó que a més a més tenen un cost d'oportunitat perquè 

impedeixen que es puguin destinar a altres qüestions. A partir d'aquesta pregunta i 

d'aquesta qüestió, hi ha algun tipus de pla que vagi més enllà de l'àmbit d’Interior i 

del Departament d'Interior per abordar aquesta qüestió tenint en compte aquests 

factors multicausals? I, per tant, més enllà del Departament d'Interior, des del Govern 

de la Generalitat s'està abordant algun tipus de pla en aquest sentit que contempli 

tots aquests elements multicausals que donaven fruit a aquesta situació i que alhora 

plantegi, fins òbviament les limitacions de formar part d'un estat i per tant no tenir 

absolutament capacitat legislativa, de poder donar resposta més enllà d'aquesta 

resposta exponencial d'augment de les màfies, augment de recursos policials i entrar 

en una espiral que difícilment obtindrem resposta? 

Dit això, també i per anar acabant, posar el focus en aquest informe del qual es 

parlava abans, que entre d'altres coses deia que la guerra contra les drogues ha 

quedat curta i amenaça de col·lapsar el sistema policial i judicial, que la situació 

actual es pot qualificar d’alarmant, que hi ha risc de consolidació i de penetració, de 
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creixement del crim organitzat [07.37] amb estructures formals i socials i que els 

postulats del prohibicionisme han estat superats per aquesta realitat, cosa que ha 

provocat que, en el context polític, s'estiguin produint moviments legislatius per 

canviar la inèrcia. Quins són aquests moviments legislatius, quines són aquestes 

apostes que podria fer el Govern i quin pla de treball té el Govern, més enllà d'un 

enfocament purament securitari?  

I, ja per acabar, entre aquestes propostes que feia aquest informe que ha sortit a la 

llum pública, hi havia diverses qüestions que em semblen o que ens semblen 

rellevants, com regular la venda i el consum de THC i CBD, un accés legal al consum 

individual, una normativa per al consum associatiu, una regulació al consum i als 

transports en llocs públics, una regulació de venda al públic... Un darrer element que 

també ens semblava interessant és la implicació dels col·lectius i els gremis afectats.  

En tot cas, m’interessaria saber, també i sobretot, si es planteja aquest enfocament 

més enllà de l'àmbit del Departament d'Interior, si hi ha una planificació global com 

a govern i una aposta del Govern estratègica que respongui a aquestes multicauses 

que anunciava abans i que ben poques –des del nostre punt de vista– tenen 

resposta, des d'un punt de vista securitari, i, per tant, si hi ha una proposta a fer un 

plantejament estratègic absolutament diferent al clàssic de la guerra contra la droga 

per resoldre un problema que per a nosaltres, en el millor dels casos, com a molt, 

s'aconseguirà desplaçar a un altre territori de l'Estat o d'Europa o del món i, per tant, 

només es farà que mantenir la problemàtica. 

Gràcies. 

El vicepresident 

Moltes gràcies, senyor Pellicer. 

Continuem, doncs. Ara tindria el torn de paraula el grup En Comú Podem amb el seu 

portaveu, el senyor Marc Parés. Endavant. 

Marc Parés Franzi 

Gràcies, vicepresident. 

Bona tarda, conseller. En primer lloc, agrair la detallada exposició que ens ha fet de 

la problemàtica i de les mesures que s'estan impulsant des del cos, mostrar –com a 
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primer punt– la preocupació per les dades que se'ns han facilitat, per la tendència 

creixent i exponencial de la problemàtica, per la complexitat del fet d'haver passat 

d'un sistema predador a un sistema parasitari. En segon lloc, valorar també 

positivament els esforços que se'ns han detallat i que s'estan realitzant des del cos, 

en formació, en investigació, en especialització, en extensió territorial arribant al 

conjunt de les ABPs, en dotació d'efectius i, afortunadament, també en la coordinació 

amb la integració del cos de Mossos al CITCO. 

Dit això, i compartint també –crec que es desprèn també de la seva intervenció– la 

necessitat d'un abordatge transversal d'aquesta problemàtica, que ha d'implicar 

altres polítiques en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de tot el que té a veure amb la 

ocupació d'habitatges, en molts altres àmbits que sobrepassen les funcions estrictes 

del Departament d'Interior. En aquest context, creiem que és evident que la solució 

no passa únicament per la persecució policial. Bàsicament –s'ha dit ara també–, per 

la naturalesa multicausal de la problemàtica i que, per tant, requereix d'altres 

polítiques. I, per tant, li preguntem –en la línia del que deia el diputat que m’ha 

precedit, el diputat Pellicer– quina resposta transversal pensen o estan donant des 

del Govern i, per tant, vostè, com a representant del Govern i un dels consellers que 

s'ha d'ocupar, òbviament, d'aquesta problemàtica, quines mesures, si ens pot 

explicar, quines mesures s'estan impulsant també des d'altres departaments. Ja sé 

que no és específicament la seva competència, però sí que té a veure amb 

l'abordatge de la problemàtica. Per tant, si hi ha algun element de coordinació 

governamental en aquest sentit. 

D'altra banda, també referir-me una mica, vostè ens ha dit aquesta frase, que, de 

fet, ho va dit, crec, ja en alguna altra qüestió –ara no recordo exactament quina–, 

però aquesta de: «A mi el que em pertoca és perseguir el fet delictiu i no donar la 

meva opinió sobre determinats debats vinculats a les problemàtiques que estem 

debatent». En el cas d'avui, tot el que té a veure amb la marihuana. Bé, respectem 

aquesta posició, però jo sí que crec que vostè, com a responsable polític d'un 

departament governamental, sí que el que li pertoca és cercar solucions. Per tant, 

no només perseguir delictes, sinó cercar solucions als problemes que tenen a veure 

amb el seu àmbit competencial, i aquest clarament ho és. Això en el fons també té 
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a veure amb el model policial. És a dir, si simplement ens dediquem a perseguir 

delictes o si intentem solucionar els problemes de fons que originen aquests delictes.  

I és en aquest context o en aquest marc que sí que m'agradaria demanar-li que, des 

del coneixement que té tant el cos com vostè, com a conseller d'Interior, de la 

problemàtica de la marihuana, quines accions estrictament no policials caldria dur a 

terme per abordar aquest problema, perquè... L’hi repeteixo, des del coneixement 

del cos, s'ha fet referència a un informe que surt del propi cos i que contempla una 

sèrie de mesures que sobrepassen clarament l'àmbit del cos. Per tant, per abordar 

la solució d'aquest problema, quines mesures creuen, des d'Interior i des de la seva 

responsabilitat política, que caldria prendre per resoldre aquesta problemàtica? 

Si han analitzat o no altres realitats. És a dir, si per fer front al problema estan 

analitzant també com s'està actuant a altres països on han abordat aproximacions 

diferents en contextos diferents i, per tant, també quins elements podríem incorporar 

a la nostra realitat per abordar la solució d'un problema que, com els deia, ens 

preocupa a tots perquè té un impacte enormement alt en termes de salut, en termes 

de violència, en termes de delinqüència i que, per tant, és evident que hem de trobar-

hi solucions que siguin efectives. I ens preocupa que, si no obrim la mirada cap a 

una mirada més transversal i a abordar elements estructurals de l'arrel d'aquest 

problema, estem posant pedaços que cada cop ens costen més esforços en termes 

de recursos policials i que potser no ens apropen a la solució de la problemàtica. 

I, per últim, s'ha dit també en alguna intervenció anterior i vostè ha fet referència 

també a la coordinació, és cert, amb altres departaments. Ha parlat de la 

coordinació, per exemple, amb el Departament d'Acció Climàtica. I sí que li voldríem 

preguntar en aquest sentit si creu vostè que la transferència de les competències 

atribuïdes al Seprona milloraria la lluita contra el crim organitzat vinculat a la 

marihuana i, per tant, si aquest seria un element que podria afegir o millorar la lluita 

contra aquest crim organitzat. 

Res més i moltes gràcies. 

El vicepresident 

Moltes gràcies, senyor Parés. S’ha ajustat perfectament al temps. 
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Ara passaríem la paraula al grup de Ciudadanos, amb el senyor Matías Alonso. Com 

dic, per espai d'entre cinc i set minuts. Moltes gràcies. Endavant, senyor Alonso. 

(Pausa.) 
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El vicepresident 

Senyor Alonso, no l’escolto. Em pensava que jo era l’únic que no l’escoltava, però 

veig que... 

Matías Alonso Ruiz 

Havia apretat el..., treure el silenci. No. He començat dient, president, doncs, que el 

meu grup parlamentari és el Grup Parlamentari de Ciutadans, no pas el grup 

parlamentari de Ciudadanos; encara que el meu partit sigui Ciudadanos Partido de 

la Ciudadanía, el grup parlamentari és el que és.  

El vicepresident 

Disculpi, senyor Alonso. Perdó. 

Matías Alonso Ruiz 

En tot cas, vull començar, doncs, donant-li les gràcies al conseller per la seva 

intervenció, per la seva explicació, jo crec que exhaustiva, de quina és la situació del 

cultiu i del tràfic de cànnabis i dels seus derivats de la marihuana, doncs, a 

Catalunya. Crec que s’ha dit, a més, no ho he sentit avui, però s’ha dit sovint, doncs 

que Catalunya en certa forma és la..., és on comença l’hort de la marihuana a 

Europa. El conseller ens ha dit que, i crec que és així, que realment no és només 

Catalunya, però sí que ens ha de preocupar pel fet de que Catalunya està en una 

situació, doncs, no només estratègica des del punt de vista geogràfic sinó també 

capdavantera des del punt de vista de la incidència que tenen aquestes màfies que 

estan en contínua evolució i que estan creixent d’una forma exorbitant, d’una forma 

exponencial, amb el greu risc que hi ha per les persones i per, bé, els propis agents 

policials, no? Per tant, increment de delictes, s’ha produït. Aquests delictes són més 

violents; estan molt sovint, gairebé tres de cada quatre d’aquests delictes s’han 
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produït amb aparició d’armes de foc. Per tant, hem d’estar molt preocupats pel greu 

risc per a la seguretat ciutadana i també per al greu risc per als agents. Per tant, 

celebro doncs que el mateix conseller i el departament sigui conscient de la 

necessitat d’incrementar les mesures de seguretat dels agents, perquè efectivament 

els delinqüents habitualment van unes quantes passes per davant.  

S’ha dit anteriorment, però jo també ho vull fer constar, perquè també ens preocupa 

a Ciutadans el fet de que una de les primeres mesures del nou comissari en cap 

hagi estat precisament destituir una de les figures que estaven, doncs, al capdavant 

de la lluita contra aquestes màfies, com és l’intendent Rodríguez, fins fa poc cap de 

la Comissaria General d’Investigació Criminal. I ens preocupa doblement. Ens 

preocupa per si pot tenir cap efecte respecte a la lluita contra les màfies organitzades 

del narcotràfic, però també ens preocupa pel fet de que aquesta persona en concret 

està vinculada també a investigacions importants que tenen a veure amb corrupció 

o que tenen que veure amb delictes com, per exemple, la prevaricació i el 

malbaratament de recursos públics. S’han esmentat i jo ho repetiré, la mateixa 

presidenta del Parlament, la senyora Borràs, el mateix exconseller Buch i el sergent 

Escolà de Mossos d’Esquadra, doncs, que fins i tot en aquests moments la fiscalia 

els demana fins a sis anys de presó, en aquest cas, aquests dos últims, no?  

Jo li volia fer una primera pregunta que és quina mena d’incidència té, si és que en 

té alguna, doncs, la lluita o l’increment dels delictes relacionats amb el cultiu de 

marihuana a Catalunya, amb el mateix cultiu legal de la marihuana que..., el del 

cànnabis en aquest cas, que ens consta que efectivament s’està produint també a 

Catalunya. Vostè ha posat en valor una qüestió que nosaltres creiem que és 

important, que és la mateixa integració al CITCO. És important que Mossos estigui 

integrada a CITCO. Jo crec que és una qüestió que hem compartit tots els grups, 

però jo li volia preguntar si abans d’estar formalment integrat també hi havia un nivell 

acceptable o no de col·laboració.  

Ha fet molt èmfasi en la necessitat de pedagogia. Bé, doncs, la pedagogia es pot fer 

sobretot des del Govern per la via de campanyes, de campanyes informatives 

específiques. Per tant, jo crec que el Govern hauria de posar fil a l’agulla en aquesta 

qüestió i, en tot cas, mirarem d’esperonar-lo també des del mateix Parlament.  
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El senyor Espadaler ha parlat de la filtració d’un informe policial que venia a dir, com 

a conclusió, en certa forma que predicava la legalització del consum, no? La meva 

pregunta és si realment li pertoca això al Govern o al cos de Mossos d’Esquadra 

prendre aquesta iniciativa i obrir aquest debat. Vostè mateix, conseller, ha parlat de 

la necessitat de separar, doncs, el que seria el debat polític sobre aquestes 

qüestions i d’altres que tenen a veure amb el cultiu del cànnabis i que tenen a veure 

també amb el narcotràfic respecte, doncs, a qüestions estrictament policials, que jo 

crec que és el que realment ens ha d’ocupar a nosaltres com a Comissió d’Interior. 

I, en aquest sentit, sí que, efectivament, estem dins d’un possible cercle viciós des 

del moment que la lluita contra el narcotràfic genera també aquesta reacció de les 

màfies i aquest increment de l’operativa de les màfies de narcotràfic. Però, bé, la 

resposta, des del nostre punt de vista almenys, ha de ser una resposta coordinada i 

ho ha de ser des del punt de vista d’Interior, dins d’aquesta comissió. L’altra qüestió 

és que hi hagin aspectes socials que puguin tenir incidència o no sobre aquesta 

qüestió en particular, però a nosaltres ens pertoca veure-la des del punt de vista 

securitari i des del punt de vista de la Comissió d’Interior. I, en aquest sentit, doncs, 

esperonar el conseller perquè el cos de Mossos d’Esquadra estigui treballant de 

valent com està fent, em consta, doncs, lluitar contra aquesta plaga, aquesta plaga 

del segle XXI, que ja ho era al segle XX, que és el narcotràfic.  

Gràcies. 

El vicepresident 

Moltes gràcies, senyor Alonso, i disculpi abans l’error en la identificació del grup 

parlamentari. Ara tocaria la paraula al Grup Mixt, però veig que no s’ha acabat 

incorporant ningú. Per tant, continuaríem i tocaria al grup de Junts per Catalunya, el 

senyor Pere Albó. Endavant, Pere.  

Pere Albó Marlés 

Sí? Se me sent bé? Bé, doncs, bona tarda a tots. Primer, al senyor conseller, moltes 

gràcies a la seva compareixença i també per l’explicació exhaustiva que ens ha fet. 

Per descomptat, doncs, tingui ben present sempre el nostre suport polític i també 

traslladi, en la mesura que estigui al seu abast, el nostre suport a tot lo que és l’staff 

tècnic i els agents i la gent que treballa en el territori. Perquè, certament, estem 



Comissió d’Interior 

Sessió núm. 8 / 22 de desembre de 2021 

 

33 

davant d’un repte, com s’ha comentat i tal com vostè ha apuntat, que ens sembla 

colossal, molt important i que no podem minimitzar. I ho hem de reconèixer com a 

tal, sempre dins el marc dels esforços per ser prudents, però que és cert que ha 

despertat moltes alarmes, no? 

Des del 2011 no han parat de créixer, els casos. Ho he estat consultant i des del 

2013 al 2007 les confiscacions van créixer un cinc-cents per cent, he llegit. L’Estat 

espanyol ha esdevingut el primer país europeu productor d’aquesta droga i, bé, fa 

més de vuit anys que la marihuana és la droga més intervinguda a Catalunya. 

Com ha dit també el conseller més de tres-centes plantacions es van desmantellar 

el 2010, i aquest 2021 la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, ha confiscat unes 

cinquanta-mil plantes en seixanta plantacions de mitjana cada mes. Per tant, la 

tendència és realment important, alarmant, és a l’alça. 

Entre el gener i el maig d’aquest any s’han detingut més de 1.800 persones 

relacionades amb aquesta activitat. Per tant, representa uns quatre-cents detinguts 

cada mes, eh? Per tant, nosaltres realment volem..., crec que no podem deixar de 

ser conscients i alertar del que està succeint, que és una qüestió absolutament 

transcendental. 

Efectivament, hi ha factors que segurament no podem, nosaltres, evitar, per 

exemple, el geogràfic, no?, que s’ha comentat. És un factor que fa o ajuda a que 

estigui succeint això, però evidentment totes les mesures –serà comentat per la resta 

de grups– que es puguin anar implantant són fonamentals, i també aquesta visió 

multicausal i transversal de la que parlaven els companys que han intervingut 

anteriorment. 

Nosaltres pensem que, en aquest sentit, s’ha de fer un clar atac a lo que seria 

l’augment d’aquests clans, d’aquestes màfies. A més a més, amb el tema de tot lo 

que implica aquesta..., la corrupció social que implica l’augment de..., en tots els 

sentits, i molts han comentat aquí què implica la proliferació d’aquesta situació i, com 

s’ha dit, que és quelcom que mou molts de diners. I això, doncs, genera moltíssimes 

disfuncions.  

L’atac que hem de fer, evidentment, transversal, multisectorial, des del punt de 

seguretat, per descomptat, ha de ser frontal, eh? En aquest sentit, crec que no hem 
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de..., igual s’ha comentat també per part d’algun altre grup, quan parles amb fiscals 

o algun jutge, que ha de ser absolutament frontal i desacomplexat des del punt de 

vista de l’acció policial i des del Departament d’Interior. 

Clar, perquè junt als problemes de, com dic, corrupció social, mafiós pròpiament, 

que generen –s’ha dit– fins i tot homicidis o, diguéssim, delictes greus d’aquest 

caire... Però, més enllà d’això, genera també problemes de convivència evidents, 

quan existeixen talls de llum, problemes que poden generar fins i tot incendis, salts 

de la xarxa elèctrica en punts determinats, malgrat que cada cop aquests grups es 

van sofisticant més. 

I, en definitiva, si us plau..., doncs, bé, sap que té tot el nostre recolzament, però que 

ho considerem una immensa prioritat, que estiguem al frontispici de tot..., de 

qualsevol política. 

Hi ha moltes mesures que se’ns han traslladat que podrien anar-se implantant; bé, 

des de propostes de caire financer, administratiu, com, per exemple, que el 

pagament de les fiances es faci a través de transferència bancària. No sé si és 

possible. L’hi pregunto. Això se’ns ha fet arribar que podria millorar. Per exemple, 

tota aquesta col·laboració amb l’Agència Tributària per tal d’esclarir d’on ve tot el..., 

bé, totes les qüestions de diner negre. Sovint aquests tipus d’organitzacions, quan 

els talles aquesta font, és quan realment poses el dit a la llaga. I, en aquest sentit, 

doncs, els animem. 

I també ens han... Bé, propostes d’organització que ens semblen interessants, que 

l’hi traslladem com a pregunta. Per exemple, el tema de l’augment de controls en 

zones conflictives, o inclús s’ha parlat de reestructurar..., de reestructuracions de 

regions policials, com, per exemple, a Girona. Especialment tenint en compte que 

aquí hi ha un factor, com deia abans, transfronterer molt important i que, per tant, 

una reorganització o un repensar de com està l’estructura de la regió policial de 

Girona podria ajudar. O, per exemple, qüestions de la creació de la comissaria de la 

Jonquera, a veure si hi estan treballant, si pensen que això podria ajudar, etcètera. 

En definitiva, vull acabar com he començat, perquè veig que són i vint i, per tant, 

pels meus càlculs dec haver esgotat el temps. Senyor conseller, vull acabar dient 

que estem molt satisfets de la seva compareixença. Ha sigut, com deia al 
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començament, àmplia i exhaustiva. I, per tant, estem convençuts que hi estan..., que 

estan tan preocupats com tots nosaltres. I compti amb tot el nostre suport per tirar 

endavant les mesures que siguin necessàries. 

Moltes gràcies. 

El vicepresident 

Moltes gràcies, senyor Albó. Ho ha clavat. Gairebé set minuts d’intervenció. (El 

president riu.) I ara, a continuació, doncs acabaríem aquest primer torn cedint la 

paraula al grup municipal..., ai, perdó, parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya amb el senyor Chakir el Homrani. Endavant. 

Chakir el Homrani Lesfar 

Gràcies, vicepresident. Gràcies, conseller, per la seva exposició. 

 

Fitxer 08CI6 

Per explicar-nos quins són els reptes entorn de la lluita contra el crim organitzat i 

contra les màfies que es lucren [#00:09] entorn del cànnabis, sap 

perfectament...n’hem pogut parlar...s’ha sentit al ple del Parlament debatre sobre 

aquest fet. I a nosaltres ens agrada molt i necessitem diferenciar de forma molt clara 

el que són les organitzacions criminals i mafioses que es lucren amb el cànnabis i 

que delinqueixen amb el cànnabis per resituar una altra realitat que existeix. I com 

bé vostè ha dit, no es pot banalitzar, de la mateixa manera que tots ens hauríem de 

recordar que no es pot banalitzar sobre cap consum de drogues, ni el cànnabis, ni 

el tabac, ni l’alcohol, ni dels derivats dels opiacis en els medicaments, que tots veient 

el que està passant als Estats Units o al Canadà, hauríem de començar a prendre 

mesures perquè no ens acabi passant el que està passant allà ara mateix, on el gran 

problema de la droga són els derivats dels opiacis que han entrat i que s’han generat 

en moltes ocasions per via del mateix sistema mèdic. 

Crec que és un dels reptes més importants i vostè ho ha situat de forma molt clara. 

Hi ha aspectes d’aquest repte que van molt més enllà del Departament d’Interior i, 

la veritat, li agraeixo el seu criteri de prudència. Perquè crec que el criteri de 

prudència en l’executiu és clau. És clau perquè vostès són els que tenen la capacitat 
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de gestionar el dia a dia de les nostres administracions. Aquest criteri de prudència 

és clau perquè, si no, oblidem aspectes, oblidem que hi va haver una gran majoria 

en el Parlament de Catalunya el 2017, que entre la gran majoria dels grups 

parlamentaris es va tirar endavant una llei impulsada per una ILP per regularitzar i 

emmarcar els clubs cannàbics i que aquesta llei va ser declarada inconstitucional a 

petició del govern de l’Estat. En aquest sentit, haurem de buscar moltes més 

complicitats en tots els àmbits entorn dels reptes que tenim, i que comparteixo, que 

situava el diputat Parés. La resposta no pot ser únicament policial. I crec que en això 

hi estem tots d’acord. 

Ara, el que li pertoca al conseller d’Interior és explicar-nos les respostes que s’estan 

donant des de la Conselleria d’Interior i des del Cos de Mossos d’Esquadra en una 

situació que és molt complexa amb un increment, que no som una illa, que passa a 

tot Europa, que passa a l’estat espanyol. Recordo perfectament que la setmana del 

debat de la moció a partir de la interpel·lació que va fer el PSC sobre 

l’anarcoeconomia de la marihuana es va conèixer que es va decomissar la major 

plantació de marihuana a tot Europa que va ser a Toledo. Vull dir, ens afecta tots i 

totes i hem de donar aquestes respostes. Però crec que no podrem donar unes 

respostes i crec que aquí tenim molta feina els mateixos parlamentaris, i va més 

enllà d’Interior, si no afrontem un debat, que és un debat que s’està donant en moltes 

societats i que s’ha de veure com equilibrar aquesta resposta i com equilibrar-la amb 

diverses vies. 

Hi ha un element de debat que és l’ús terapèutic medicinal que té el cànnabis. 

Recordo a tots els diputats i diputades que estan en aquesta sessió de la comissió 

d’Interior que l’ONU finalment el 2020 va treure del llistat de drogues fiscalitzades la 

marihuana per una recomanació que feia temps que feia l’OMS. I hi ha resultats 

terapèutics, però també afrontar altres elements com el consum individual, com el 

conreu, com de quina manera les associacions cannàbiques, que tenen una història 

molt important en aquest país que fins i tot van tirar endavant una ILP... Crec que 

pertoca, perquè això també aborda altres elements i pot ser supletori i ajudar al 

treball que han de fer vostès des d’Interior i des dels Mossos, però no els podem 

responsabilitzar a vostès per donar aquesta resposta. Ho hem de fer des d’altres 

àmbits perquè si no ens equivoquem. Vull dir, el que li pertoca a un cos policial és, 
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entre moltes altres coses, garantir els nostres drets i llibertats, garantir els nostres 

drets i llibertats a partir d’una legislació. No li demanem al cos policial que legisli, 

sinó que ho fem des d’altres àmbits. 

En aquest sentit, i crec que no pertoca en aquest àmbit però que en altres àmbits sí 

que pertoca, hem d’obrir aquest debat. I l’hem d’obrir també mirant altres situacions. 

I això també té un efecte entorn de la delinqüència vinculada. A l’Uruguai, que hi ha 

hagut un procés de regularització al Instituto... Deixa’m ho dir de forma correcta: 

Instituto de Regulación y Control de Cannabis a l’Uruguai, en el seu informe el 2019 

va situar que s’havia pogut treure del mercat il·legal 22 milions de dòlars vinculats al 

tràfic de marihuana. Bé, això té una afectació. Igual que té una realitat quan som 

conscients de certes dades en molts àmbits en què s’ha regularitzat la marihuana. 

Una dada interessant és una enquesta als mateixos ciutadans i ciutadanes d’estats 

on s’ha regularitzat la marihuana en què se’ls pregunta si ha sigut un encert o ha 

sigut un equivocació. Colorado, als Estats Units: 71 per cent encert, 17 equivocació. 

Oregon: 69 per cent encert, 20 equivocació. Massachusetts: 67 per cent encert, 15 

equivocació. On les dades són més dubtoses podria ser a Maine: 47 per cent encert, 

20 per cent equivocació. 

Bé, són elements i això no significa que sigui cap solució. Vull dir, el tema és prou 

complex. No desapareixerà el clima social. I crec que també ho hem de dir així, no 

desapareix...però sí que es minimitza. Bé, pot ser un mecanisme d’ajuda, però que 

l’hem de fer des de fora del que és el cos policial perquè no li pertoca al cos policial 

aquest debat. I crec que és molt important situar aquestes diferències i com a mínim 

tenir el debat i veure debilitats-amenaces, fortaleses-oportunitats, com s’està fent en 

molts altres llocs. Per què? Perquè també hem d’aprendre d’altres solucions que 

s’han donat. La guerra contra les drogues de l’Administració Nixon no va tenir bons 

resultats. I fins i tot va ser injusta socialment. Va omplir les presons d’una manera 

que no tenia cap sentit i no va donar resposta. Crec que aquesta reflexió des d’una 

mirada sense apriorisme l’hem de poder tenir i a la vegada donar suport a tot el 

treball que s’està fent per evitar els crims associats, apart amb una varietat molt 

complexa, i vostè ho ha explicat molt bé, conseller. L’increment d'organitzacions que 

estan entrant en aquest mercat perquè hi veuen molta capacitat de lucre i això acaba 

sent un increment de la violència com a mitjà de defensa, [eclipsant#7.52] l'equilibri 
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de poders, represàlies, increments dels beneficis econòmics, violència contra les 

forces i cossos de seguretat. Una realitat que és molt, molt dura de donar-hi 

resposta. I què està passant a Catalunya, a l'Estat espanyol i a totes les policies 

europees. Però també hem de ser honestos. Segurament la resposta global 

necessitarà una coordinació europea. De la mateixa manera que necessitem una 

coordinació europea per donar resposta als delictes vinculats. Doncs, haurem de 

buscar aquest punt d'equilibri. 

Però crec que és important situar aquests reptes, encara que hi hagin reptes que 

van més enllà de la Comissió d'Interior i que pertoquen a d’altres àmbits, perquè si 

no no tindrem una mirada global davant d'un dels reptes més importants que tenim 

com a societat. 

El vicepresident 

Hauria d'anar acabant, senyor El Homrani. 

Chakir el Homrani Lesfar 

I en aquest sentit, agrair la seva exposició. Tot el suport al treball que estan fent el 

Cos de Mossos d'Esquadra, i especialment tot el suport a molts agents que han de 

treballar davant de delictes molt i molt durs, extorsions, ocupacions il·legals, 

anarcoassalts i violència per part de màfies organitzades. 

Moltes gràcies. 

El vicepresident 

Moltes gràcies, senyor El Homrani. Doncs, hem acabat aquest primer bloc 

d'intervencions per part de tots els grups parlamentaris. Per tant, tal com s'havia 

previst i s'havia acordat en el guió inicial, tornaríem a donar la paraula al conseller 

senyor Elena perquè durant un espai de quinze minuts, que serem flexibles, 

evidentment, doncs, faci ús d'aquests minuts per contestar les preguntes i reflexions 

que ha fet tots els grups parlamentaris. 

Moltes gràcies, endavant, senyor conseller. 

El conseller d’Interior 
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Gràcies, president. I gràcies a tots els diputats i diputades que han intervingut, els 

portaveus, pel to, i sobretot pel suport, no?, que li interpreto, naturalment, com un 

suport al Cos de Mossos d'Esquadra, naturalment, i no al Govern, eh? Que quedi 

clar. Ho tinc clar. Però ho recullo i ho recullo molt sincerament. I també agrair la 

proposta d'aquesta compareixença que, com he dit, encert del Grup Socialistes i 

Units per Avançar, perquè com he dit ens permet aprofundir, doncs, en una qüestió 

efectivament rellevant. 

Començo... Intentaré contestar per ordre, de forma que els darrers igual els contesto 

menys perquè ja algunes coses, doncs, les hauré comentat, i si me'n deixo alguna, 

doncs, no sé si un altre torn, però si no en un altre àmbit, doncs, els ho faré saber. 

Amb relació a la comissió de govern per a la seguretat, la implementarem perquè, 

efectivament, en aquesta línia que han comentat diversos ponents, de la CUP, de 

Comuns, del PSC, d'Esquerra, de Junts, etcètera –potser me’n deixo algun, eh?–, 

amb relació a aquesta qüestió puntual de les diferents mirades, no?, que té aquesta 

qüestió i que per tant, doncs, és evident que nosaltres..., jo he de dedicar tota la 

meva energia, doncs, a la mirada des del punt de vista policial i de coordinació 

policial, etcètera, però té moltes mirades, i això efectivament ho farem, impulsar-ho. 

I de prendre mesures, algunes, ho deia el diputat Matías, també, en ordre a que el 

Govern impulsi també campanyes i mesures d'informació i de pedagogia. Em sembla 

que he utilitzat jo aquesta paraula abans, i vostè també, amb relació a pedagogia 

respecte del consum de cannabis, i també per saber exactament, efectivament, què 

hi ha entorn de tot aquest món. 

La coordinació de les policies locals i en particular, en concret, de les policies locals 

i de Mossos d'Esquadra, tal com els he dit, a totes les ABP, a totes les àrees 

bàsiques policials, hi ha investigació, eh?, i, per tant, hi ha coordinació a través de 

les ABPs i de les Juntes Locals de Seguretat, i dels ajuntaments, i de les policies 

locals responsables dels comandaments de les policies locals i dels comandaments 

de les ABPs. Aquesta coordinació existeix. Com tot a la vida, doncs, deu anar per 

barris, però sí que vull manifestar que en termes generals la coordinació és eficaç i 

positiva. I allà on hi hagi municipis en els quals, doncs, aquesta coordinació no acabi 

d'anar suficientment bé, normalment salten les alarmes a través de les Juntes Locals 

de Seguretat i hi posarem fil a l’agulla per intentar-les resoldre. 
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Respecte a la qüestió de l'informe policial, que ho han comentat alguns de vostès, 

efectivament va ser un informe policial que es va fer des de la Comissaria General 

d'Informació i que es va transcendir als mitjans de comunicació abans que aquest 

conseller en tingués coneixement; que es va obrir una informació reservada dintre 

de la de la DAI, de la Direcció d'Afers Interns..., de la comissaria d'Afers Interns de 

la Divisió d'Afers Interns, perquè efectivament, doncs, és una irregularitat, una 

anomalia i una cosa greu que no pot passar. I, per tant, els dic la meva... El que ha 

passat amb relació a aquest informe, i va ser una filtració inacceptable, i que en tot 

cas no és norma, perquè si fos norma, doncs, hauria passat amb moltes més coses 

i afortunadament, doncs, aquestes coses no passen pràcticament mai, i quan 

passen, doncs, per a això hi han aquests mecanismes de control. 

A part, i amb relació a aquest informe, una altra qüestió: és feina o no parlar 

d'aquestes coses des de la Comissaria General d'Informació? Prendre decisions, la 

mateixa comissaria, per avaluar qüestions d'aquesta mena? Sí. És a dir, dibuixar 

escenaris diferents, és el que feia aquest document. Per tant, estem parlant que 

dibuixava escenaris, i, com poden imaginar, la comissaria d'informació no es dedica 

a opinar sobre aquestes qüestions i sobre què és el millor no és el millor per resoldre 

un determinat tipus de qüestió política, per imaginar que si no ho fa el conseller, 

posicionar-se, tal com apuntava el diputat president de la Comissió avui portaveu, 

en Chakir, doncs, imaginin-se vostès la Comissaria d'Informació. El que sí que fa la 

comissaria d'informació són molts –molt, molts, molts–informes, però els fa 

justament per avaluar situacions, escenaris, etcètera, i per veure quina orientació 

prenen cadascun dels escenaris que s'avaluen. Per tant, crec que amb això ha estat 

prou precís, tant per un cantó com per l'altre, en les informacions, una respecte al 

seu contingut i l'altra sobre la gravetat de la seva filtració. 

I parlava el diputat Espadaler, perquè estic seguint en aquests moments més o 

menys les seves les seves preguntes, en la seva intervenció, sobre allò de les penes. 

És una dada, una dada que les penes 
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del codi penal espanyol són més baixes que el Codi penal francès, per posar el que 

tenim al costat, de Codi penal.  
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També els hi he de dir que les investigacions de caràcter general, les que es porten 

des de la Comissaria General d'Informació, les penes són d'un a tres anys, però per 

la transcendència que tenen per la seva solvència –també deixi’m-ho subratllar i 

agrair a la comissaria– acostumen a ingressar a presó per a les persones que tenen 

aquest tipus de comportaments. Per exemple, la detenció de cent disset persones 

d’un col·lectiu, d'una màfia, diguem-ne, que transcendia les fronteres, anava al 

conjunt d'Europa, van acabar setanta persones ingressades a presó.  

Per tant, és una dada, la presó és més baixa. I a la presó que sigui més baixa, creiem 

que és un estímul estar més aquí que a un altre lloc? Sí, clar, és un estímul. Quin 

grau té aquest estímul? És a dir, tots aquests factors i factors que els hi he explicat, 

que apunten a que aquí és un lloc –jo li he posat els actius, per entendre'ns, no?– 

que té el nostre entorn per ser-hi. Doncs quin és el grau d'influència de cada un 

d'ells? No ho sabem, però, en tot cas, n'hem de ser conscients de quins són. 

En quant al diputat Macián, que ha fet referència a unes quantes preguntes, jo vull 

començar per dir que nosaltres no hem amagat el problema. Jo crec que l'hem 

exposat. Tenen ara alguna pregunta, crec que em va fer algun diputat, ara no 

recordo si va ser el diputat Espadaler a una altra pregunta parlamentària, com en la 

interpel·lació que va fer el Grup Socialista Units per Avançar, ni avui hem amagat el 

problema. És a dir, hem posat, jo crec que les dades negre sobre blanc ben clares 

de que és un problema i de mesures que hem pres per abordar-lo i mesures de futur.  

Però ha dit que ha augmentat el cinquanta per cent el número d'homicidis. Jo és que 

si només n'hi ha un, ja ho trobo una barbaritat, és evident. Ara, el 18, 19 i 20 en van 

haver tres cada any; aquest any quatre. Veurem com acaba l'any, no?, però, vull dir, 

per també contextualitzar i no fer l'alarmisme més enllà del que ja és. Les dades 

ajuden a... 

La corrupció jo els hi deia que quan hi ha diner, diner brut, per utilitzar una 

terminologia, diner derivat d'activitats delictives, quan és molt, sempre acaba havent-

hi corrupció, no?, més enllà dels propis delinqüents, per entendre'ns, no?, dels propis 

que fan l'activitat delictiva. I normalment això va passar en l'urbanisme en el seu dia, 

no?, amb el boom immobiliari, doncs, [02:56]a més, cap a ningú i això també està 

passant ara. En quin grau? És incipient. Per tant, això és el que ens comuniquem 
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des de la Comissaria General d'Informació, que és incipient aquest traspàs a les 

fronteres, en aquest cas policials, etcètera, i que en aquests moments sembla que 

com a fenomen general està aquí.  

I, per tant, és tan important, i ho farem, és incrementar la vigilància de nosaltres 

mateixos, per entendre’ns, de les pròpies administracions, de tothom. I, per tant, això 

serà, ha estat i seguirà sent així amb tota determinació. El CIPCO al qual ha fet 

referència, i així també conté una pregunta que m’ha fet un altre diputat –ja trobaré 

qui és–, sí, el diputat Matías, que m’ha preguntat sobre això, van bé les coses amb 

el CIPCO. També ha fet referència al diputat Macián sobre que hi havia problemes 

de coordinació, de duplicitat, en ocasions, d'informació.  

Em comenten que és irrellevant des del punt de vista..., van molt bé de la valoració 

i la comunicació, i que hi ha molta comunicació permanent, de forma que si es 

produeixen disfuncions d'alguna mena, es resolen perquè hi ha molta comunicació, 

i molt bona sintonia i molt treball permanent. I apuntava, en aquest sentit, el diputat 

de Ciutadans, el diputat Alonso, sobre el que passava abans d’estar en el CIPCO.  

Les coses van millor ara, lo qual no vol dir que abans no es fes, perquè hi havia la 

subcomissió policial de policia judicial, en la qual estaven integrats els tres cossos, i 

hi havia també, per tant, la coordinació des d'aquest punt de vista. Una subcomissió 

de policia judicial que segueix existint. I, per tant, en aquell marc, es traspassava 

molta informació de CIPCO, i, a més a més, hi havia la coordinació dels cossos de 

seguretat.  

Per tant, la coordinació mai va deixar de ser-hi, però la participació en el CIPCO. 

Doncs, ho fa tot molt més permanent, podríem dir, no?, més estable, més  

protocol·litzat i més millor, per tant, en aquest sentit, no? 

El diputat Macián també feia referència al tema aquest de Mossos 2030 com si fos 

un invent, no? Mossos 2030, ja sé que el tema de la feminització no ho comparteixen, 

i, escolti, tot el respecte però Mossos 2030, per exemple, són 22.000 Mossos. Són 

4.000 més, dels quals, molts d'ells, estaran al carrer a part fent d'unitats de seguretat 

ciutadana; molts d'ells estaran també a investigació, no? I, per tant, Mossos 2030 

també és més mossos, no?, i, per tant, més proximitat i també, si em permet, una 

policia més feminitzada. Per què? Perquè s'assembli més a la societat a la qual 
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serveix. I en la mesura que representes millor a la societat a la qual serveixes, la 

serveixes millor. Però volia insistir en aquest sentit. 

Ha en referència el diputat Alonso, i també ell mateix, a la notícia del canvi de 

responsable de la Comissaria General d'Informació. Respecte a això, només vull dir 

que és una decisió de la prefectura. És normal que hi hagin canvis quan hi ha un 

canvi a la prefectura, que és normal que també tingui la completa seguretat de que 

un canvi en la prefectura o en el cap d'una comissaria no implica un canvi ni 

d'orientació, ni, per tant, si em permeten, tampoc..., a veure, no pot el nomenament 

d'una persona nova que veurem qui és i qui decideix la prefectura, posar en dubte 

la transparència de dos mil i pico treballadors públics. servidors públics que treballen 

a la comissaria d'informació. 

És a dir que els canvis no són purgues. De fet, en l'últim any, en els últims dotze 

mesos, a la Comissaria General d'Informació hi han hagut tres caps diferents. És a 

dir, la prefectura anterior va canviar el cap tres vegades la de la Comissaria General 

d'Informació. Ara quan estic parlant d'investigar d'informació, em refereixo a 

investigació, eh? Ara m’ho apunten perquè m'estava equivocant. La Comissaria 

General d'Investigació ha sofert tres canvis del seu màxim responsable els últims 

dotze mesos i, naturalment, cap d'ells va ser una purga. I en aquest sentit, vull posar 

l'accent en això, perquè em sembla que és de justícia dir-ho; perquè els hi deia que 

no... que un responsable policial d'un comandament, ja sigui d'una ABP o sigui d'una 

regió o sigui..., no pot posar en qüestió el seu canvi, la transparència de la feina que 

fa aquell equip, aquell equip humà. Però també deixi'm dir-los: és que jo no ho 

permetria mai a la vida, d'acord? És a dir, també no només perquè no és possible, 

sinó també em sembla que tots ens coneixem una mica; no ho permetria mai a la 

vida. Per tant, també vull posar en valor aquesta qüestió. 

Respecte de les..., si li sembla, perquè si hi ha alguna qüestió més que ha fet 

referència... El diputat Macián m'ha fet unes quantes preguntes, no?, i ja les 

contesto, i si me'n deixo alguna m'ho diu i li contesto una altra [#08:47]. Em 

demanava els efectius que hi ha a investigació: són 1.205 a les ABPs, 626 a les 

regions i 620 a la Comissaria General. Les regions depenen de la Comissaria 

General, eh? Per tant..., bé, tots depenen de la Comissaria General, en el sentit que 
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lideren la investigació; però 1.205, 626 a les regions, 620 a la Comissaria General 

d'Informació i 500 en formació. Pensin que aquí hi estan incorporats els de la 

científica, d'acord?; per tant..., que són els que fan anàlisi, etcètera, però també 

estan adscrits a la comissaria d'investigació.  

Les xarxes desmantellades el 18 van ser trenta-tres; el 19, trenta-quatre; vint-i-set, 

el 20; i trenta-quatre, fins a l'octubre, em sembla, el 21. Els detinguts han sigut 1.405, 

el 19; 1.512, el 20; i 1082, el 21, fins a l'octubre. Les plantes decomissades el 19, 

221.000; 264.000, el 20; i el 21, 550.000, fins al setembre. Les plantacions 

desmantellades 368, el 19; 393, el 20; i 633, el 21, també comptin fins a l'octubre, a 

finals d'octubre, deixem..., aproximadament fins al darrer trimestre. Crec que amb 

això he contestat a les preguntes que em feia el diputat Macián.  

En relació a aquesta...., també vull aprofitar per acabar de contestar el diputat 

Alonso, perquè algunes de les coses les he contestat. Ha fet referència també a 

aquest informe que s'ha filtrat, però jo diria que ja ho he contestat. Respecte a la 

pregunta que m'ha fet sobre els delictes de marihuana vinculats a les plantacions 

que són legals –em sembla que la pregunta era així–: sobretot hi ha un problema 

d'assalts en aquestes plantacions, i també algunes d'elles, que tenen una doble 

activitat, la legal i la no legal, per resumir el tipus de delictes que ens trobem en 

aquestes plantacions.  

Tenim un problema de seguretat vinculat a la marihuana, sí, però, per desgràcia, va 

creixent a tot arreu, i avui Catalunya ja no és el lloc de la península Ibèrica amb 

més..., que el problema de la marihuana és més quantitativament major; perquè 

qualitativament ho és molt per a tothom. A Andalusia ha pujat molt també, 

segurament també per algunes d'aquestes característiques que li he dit, no el de la 

situació geogràfica probablement, però sí el d'extensions lliures i fàcils de plantar, 

atur, etcètera. També en aquests moments tenen un problema i s'està decomissant 

molt –molt– més allà que els darrers anys; malauradament hi ha hagut un 

creixement: Jo diria que li he contestat.  

En relació a unes referències que ha fet la CUP i també Esquerra i Comuns i Junts, 

també tots en general, de la transversalitat. He dit lo de la comissió; efectivament, la 

tirem endavant. Intentarem impulsar des d'Interior i ajudar a que es faci aquest treball 
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transversal. Però el diputat Marc Parés deia: «Bé, no només és una qüestió policial»; 

és clar que no, mare de Déu, i tant. Ara, la derivada policial nosaltres l'hem de 

gestionar. I tant: es habitatge, és educació, és treball, és «vivenda» digna, és 

integració, és polítiques socials..., són infinitat de coses; és pedagogia, és educació 

–és educació, és educació. Per tant..., i tant –i tant.  

De fet, podríem dir que totes les polítiques del Govern de caràcter social en alguna 

mesura també van en contra de la marihuana, contra el delicte de la marihuana, per 

entendre'ns, no?, perquè en la mesura que fas una política social que treus de la 

marginalitat, de la vulnerabilitat alguna persona, doncs l'estàs traient també de ser 

potencialment captat per aquest tipus de xarxes, no?  

Em deia... He dit... Crec que, Marc Parés, l'he contestat també del tema aquest de 

la col·laboració amb locals, policies locals, ajuntaments, ABPs. En relació a la 

pregunta respecte al Seprona, val a dir..., diferencio dues coses, perquè no vull que 

es pensi que utilitzo per defensar una posició qüestions que són molt sensibles, com 

són els delictes, no? Entre Mossos d'Esquadra actua i triplica en la feina que fan..., 

no la feina, perdó, sinó els resultats, els decomisos, de detinguts, que fan Guàrdia 

Civil i Nacional; és normal, perquè tenim més efectius i perquè som policia integral. 

Dintre d'això, la feina que fa el Seprona té la dimensió que té. Per tant, l'impacte del 

Seprona respecte al decomís i etcètera és..., l'impacte vull dir la proporcionalitat 

entre el que és decomís en termes generals i el que fa el Seprona és molt poc. Ho 

dic per donar resposta a això. Dos: nosaltres les competències les volem totes; de 

forma que, naturalment, sempre, i ho he defensat allà on m'ha correspost, ja sigui al 

Parlament de Catalunya o a la bilateral, al Govern de Catalunya, amb els seus 

representants 
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o en la primera reunió amb el ministre que vaig tenir vam defensar la competència 

exclusiva en aquesta matèria per part de Mossos d'Esquadra i per part d'agents 

rurals. Per tant, la posició política és ferma i ho separo, diguem-ne, de l'eficàcia 

policial perquè és tanta la convicció en la defensa que no vull que es barregi una 

cosa amb l’altra. 
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Al diputat Parés crec que també li he contestat tot, perquè respecte a la posició 

política meva personal jo crec que a cada espai li correspon el que li correspon. A 

mi em correspon gestionar les competències del Departament d'Interior. I, 

efectivament, estic per solucionar problemes que són aquells que determina les 

meves competències i el Parlament i el Congrés determina les seves. I no vull... Jo 

crec que si gestiono les meves contribueixo efectivament a ser un polític que busca 

solucions i si des d'un espai que no em correspon em dedico a dir el que no li 

correspon a un que està a l'executiu, contribueix a fer soroll. I jo el que no vull és 

contribuir-hi perquè ja saben que intento allunyar-me justament d'aquest paranys. 

El diputat Pere Albó feia referència al blanqueig, etcètera. En aquests moments s'ha 

fet molta feina a Europa, a la Unió Europea. Impulsat per la Unió Europea en el 

control del diner negre i del blanqueig, de forma que al tràfic de diner està molt limitat 

el líquid. I en aquest sentit, en aquests moments ja només pots pagar en efectiu fins 

a tres mil euros. A tot això vull afegir que, a més a més, tota investigació que es fa 

sobre tràfic de drogues, en aquest cas de marihuana i de totes, va lligada també a 

una investigació fiscal, econòmica, financera. És a dir, per part de la mateixa 

comissaria, que en té experts i que a més està en relació amb l'Agència Tributària. 

Què vull dir amb això? Que quan algú que no té un duro, em permeten l'expressió, 

és capaç de pagar una fiança de cinquanta mil euros, evidentment se segueix el 

rastre del diner, encara que sigui un terme una mica de pel·lícula, però efectivament 

se segueix el rastre del diner i per tant la investigació es complementa i no només 

es limita a la qüestió del tràfic particular de drogues i els delictes, sinó també aquesta 

dimensió es valora. 

Agrair-li la seva intervenció i el seu suport i totes les reflexions que ha fet. I en relació 

a la Jonquera, que hi ha fet referència, la comissaria comença les seves obres, si no 

m'equivoco, al final d'aquest mes o a començaments, després de Reis. Per tant, és 

una inversió de tres milions d'euros molt potent i molt necessària. I a la Comissaria 

General d'Investigació hi ha un grup d'atenció fronterera. És a dir, d'investigació 

fronterera. Tots els delictes vinculats, diguem-ne... Que passen a prop de les 

fronteres, per entendre'ns. I estem parlant de prostitució il·legal, tràfic de persones i, 

per tant, droga també. I hi ha un grup específic, que va més enllà de la pròpia 



Comissió d’Interior 

Sessió núm. 8 / 22 de desembre de 2021 

 

47 

comissaria de la Jonquera, que fa aquesta investigació i que té grup d'atenció 

fronterera. I que existeix i que està, malauradament, molt actiu.  

Després també agrair molt les reflexions del diputat i president de la Comissió Chakir 

que, efectivament, és un problema que va molt més enllà del delicte particular que 

té, com han dit molts diputats, una dimensió molt transversal i sobretot que té un 

accent social molt i molt rellevant. En aquest sentit també han anat les reflexions del 

diputat de la CUP Pellicer. Efectivament, és un problema social, el que hi ha darrere 

moltes vegades d'això i delinqüencial, però té un substrat, un origen i en moltes 

ocasions és les crisis i els problemes socials són víctimes justament d'aquestes 

xarxes. I, evidentment, això s'ha de combatre des de la mirada policial, però també 

hi ha una mirada social que tot govern ha de fer seva i ha d'analitzar i aplicar mesures 

per a la seva correcció. En aquest sentit, també volia agrair al diputat Pellicer les 

seves reflexions, juntament amb el diputat Chakir i tots, naturalment, intentant obrir 

aquesta mirada més enllà de l'estrictament policial, que també és la nostra obligació 

d'analitzar. 

I jo diria, si em preguntessin diria que he respost tot lo que m’han dit, però si no, són 

vostès que ho han de dir. 

El vicepresident 

Bé, moltes gràcies, conseller. 

En tot cas, ara tornaríem a donar, si algú el demana, un torn de paraules... Veig que 

sí que hi ha algú que ho demana. Per tant, obrim de nou un torn de paraules. Ho 

farem amb el mateix ordre. Si hi ha algú que hi renunciï, que ho digui i si no, doncs 

continuem tal com hem fet abans. [#05.51] Començarem, doncs, per part del Grup 

Socialistes i Units per Avançar, amb el senyor Ramon Espadaler... [#05.58] Hi ha un 

micro obert. Em sembla que és el del conseller. No? D’acord, perfecte. Crec que ara 

ja està tot. Doncs senyor Espadaler, endavant. 

Ramon Espadaler Parcerisas 

[#06.10] Crec que segueix el micro obert. 

Amb brevetat, simplement per agrair les explicacions, tota la puntualització que ha 

fet respecte a la filtració i la investigació reservada que s'ha obert per part de la 
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divisió d'afers interns. Em sembla més que raonable. Ens va deixar un punt 

perplexos la manera i el format com es va donar a conèixer aquesta informació. Per 

tant, ha estat, en aquest sentit, clarificador. Celebrar la imminent o propera, quan 

cregui el Govern, posada en marxa de la comissió de govern per la seguretat, 

precisament per aquesta transversalitat. I agrair tot el conjunt d'informacions que ha 

donat el conseller. De fet, nosaltres, quan vàrem començar la interpel·lació, que va 

ser en paral·lel a l'entrada d'aquestes preguntes i sobretot d'aquesta sol·licitud de 

compareixença, perquè vam fer les dues vies en paral·lel, ens proposàvem una cosa 

que vam compartir, crec, amb la conselleria, amb el conseller i amb la resta de grups 

parlamentaris, que era posar a l'agenda política allò que de fet ja feia molt de temps 

que ocupava i preocupava a l'agenda del cos de Mossos d'Esquadra. 

I una darrera apreciació: m’ha semblat que el conseller diferenciava molt nítidament 

entre el suport del cos de Mossos d'Esquadra i del Govern. Escolti, en aquest tema, 

el Govern també té el suport, però no només el cos de Mossos, sinó en aquest tema. 

En d'altres, i ara tindrem ocasió de parlar-ne, segurament no compti massa amb el 

nostre suport, que som un pèl més [#07.27 crítics], però en aquest tema no dubti que 

no hi ha cap fissura. 

Gràcies, senyor president, senyor conseller. 

El vicepresident 

Moltes gràcies, senyor Espadaler. 

No sé si algú més vol... Sí, senyor Macián? Doncs seguirem. Doncs endavant, 

senyor Macián. 

Sergio Macián de Greef 

Sí, muchas gracias, vicepresidente. 

Yo también quería agradecer al conseller de su comparecencia, desearles a todos 

unas felices fiestas y, en cuanto a la comparecencia o a las preguntas, creo que me 

han quedado dos cuestiones pendientes. Por una parte, la nacionalidad de los 

grupos delincuenciales que principalmente se han establecido en Cataluña. Ya le 

digo que, des de la Audiencia de Tarragona, nos hablaban de esas tres 

nacionalidades. [#08.03] A mí me interesa también por conocer las rutas. 
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Y, en segundo lugar, hay una pregunta que no me ha respondido, pero creo que es 

relevante a la vista, también, del cese del señor Toni Rodríguez. Es una pregunta de 

sí o no. Si existen políticos, actualmente existen políticos investigados desde la 

Comisaría General de Investigación Criminal de cualquier género, municipal 

autonómico… Si hay políticos investigados por delitos derivados de la corrupción 

con ocasión del tráfico de drogas. 

Muchas gracias. 

El vicepresident 

Gràcies, senyor Macián. 

El senyor Pellicer, de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, no sé si vol fer ús de la 

seva paraula. No? Passaríem, per tant, al grup d'En Comú Podem. Senyor Parés. 

Marc Parés Franzi 

Sí, simplement per agrair les respostes i també per aclarir que entenc la reflexió que 

ha fet, però jo no li estava demanant tampoc la seva posició o opinió personal, sinó 

que, en tant que és responsable màxim del Departament d'Interior i que és una 

responsabilitat política, li demanava per, des del coneixement d'aquesta 

responsabilitat i, per tant, del funcionament del cos, quines mesures polítiques –

perquè les solucions a problemes com aquest són solucions polítiques– entenia que 

podríem emprendre, més enllà de les estrictament de gestió del que és el cos 

policial, en la mesura que entenc que les seves atribucions no només són de gestió, 

com a màxim responsable, sinó que són atribucions polítiques en la solució dels 

problemes. 

Res més. Gràcies. 

El vicepresident 

Gràcies, senyor Parés. 

Per part del grup de Ciutadans, el senyor Matías Alonso, no sé si vol fer ús de la 

paraula. 

Matías Alonso Ruiz 

Sí, gràcies, president. 
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Bé doncs, agrair també al conseller la resposta a les qüestions que se li han plantejat 

i refermar-me en la necessitat de fer pedagogia. Coincideixo plenament amb ell; cal 

fer-ne molta, de pedagogia. I, en aquest sentit, vull deixar clar que és cert que el 

cànnabis té propietats terapèutiques. És cert que s'està fent servir per a finalitats 

terapèutiques, però amb això tampoc hem de banalitzar perquè hem de tenir molt 

clar, dins d'aquesta qüestió de fer pedagogia, hem de tenir molt clar que en cap cas 

un porro és un cigar. 

Per tant, és molt diferent. És molt diferent fer servir el cànnabis per finalitats 

terapèutiques. I, en aquest senti, no sé si anar fumat és massa terapèutic. Per tant... 

Ans el contrari, jo crec que està molt lluny de ser terapèutic i això s'ha de tenir molt 

clar. És una qüestió que s'ha de fer veure al conjunt de la ciutadania. Per tant, és 

veritat que hi ha altres drogues que estan permeses i que són drogues que són 

dolentes per a la salut i, fins i tot, com seria el cas de l'alcohol, molt dolentes per a 

la pròpia salut mental. Però no hem de deixar de banda que la marihuana també és 

molt perillosa per a la salut mental. Per tant, jo fugiria molt de banalitzar amb aquesta 

qüestió. 

Gràcies. 

(Pausa llarga.) 

El vicepresident 

Bones. Us havia perdut a tots en un moment. No sé si és cosa meva o cosa de 

tothom. 

Chakir el Homrani Lesfar 

Ha sigut cosa teva, Oscar. 

El vicepresident 

Ah, vale, perdoneu. M’havien quedat totes les pantalles aturades. Crec que el senyor 

Matías Alonso ja ha acabat la seva intervenció. 

Perdoneu. Continuem. Per part de Junts per Catalunya, el senyor Pere Albó, no sé 

si vol fer ús de la paraula. 

Pere Albó Marlés 
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També... No vull desaprofitar per agrair-li les respostes del conseller en la seva 

compareixença avui aquí i totes les explicacions que ha donat. També amb un tema 

així, tornar a reiterar l'agraïment de l'immens esforç de la tasca que fan els agents, 

els comandaments, tot l’staff. Perquè la lluita contra aquest tipus de delinqüència és 

extremadament dura i implica molts... No sé com dir-ho. Molts sacrificis de tot caire.  

Reiterar que és una xacra social. No estem davant de delictes puntuals. Reiterar que 

hem d'atacar-ho perquè és una eina de corrupció social a tots els nivells. Abans s'ha 

esmentat que ha corromput aquí i allà, però és que és absolutament transversal. Per 

tant, ha de ser absolutament prioritari, des d'un punt de vista del que seria el 

Departament d'Interior i jo sé que vostè –ens coneixem prou– ho té present i ho veu 

així segur. 

Em perdonarà, senyor conseller, que li faci una pregunta que m'he deixat, però és 

que no m'ho perdonaria alguna persona que... El tema d'emmagatzemar... Tot això 

sé que ha produït o que és una qüestió que s'ha de treballar. A veure si pogués fer-

me un apunt per acabar, perquè sé que és material que s'està decomissant en grans 

quantitats i això provoca problemes de logística i, per tant, no sé si ens podria fer 

cinc cèntims. I perdoni que li faci en aquesta segona intervenció. 

I res més. També algú ens ha desitjat bon Nadal. Agraint-los-hi i també desitjar-los-

hi a tots vostès. Bones festes aquests dies. Demà ens veurem amb alguns, però 

potser amb alguns no. Per tant, bon Nadal a tothom. 

El vicepresident 

Gràcies, senyor Albó. 

I, per acabar el torn dels partits, els grups parlamentaris, el senyor Chakir el Homrani, 

no sé si vol fer ús de la paraula. 

Chakir el Homrani Lesfar 

Sí, bàsicament perquè seria de mala educació no agrair-li, com estan fent tots els 

diputats i diputades, la seva intervenció al conseller. Agrair-l’hi molt. Ple suport a la 

feina que s'està fent, ple suport a les estratègies que li pertoquen a vostè 

desenvolupar, des de les seves responsabilitats, i si que no puc evitar fer una 

reflexió. 
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Crec que la manera de banalitzar un tema és no analitzar-lo des de totes les 

perspectives, no analitzar les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les 

oportunitats que pot tenir tots els àmbits. Més que res perquè crec que tenim molts 

exemples a nivell internacional i crec que la nostra responsabilitat és analitzar-ho tot. 

Després, segurament, i en serem conscients i en algun debat en som conscients, hi 

ha postures polítiques diferents. Però aquest exercici és clau i especialment és clau 

quan el que no volem és una resposta que ens porti a la resposta que 
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en l’Administració Nixon a la guerra de les drogues, que va ser una resposta que 

socialment va ser un drama i crec que aquesta reflexió també l’hem d’incorporar com 

a responsables polítics en aquest cas del legislatiu. 

Moltes gràcies. 

El vicepresident 

Moltes gràcies, el Homrani. I, bé, per acabar ja la compareixença, li tornaríem a 

donar la paraula al conseller, per si vol matisar o contestar la pregunta que ha fet, 

per exemple, el representant de Junts per Catalunya. Conseller? 

El conseller d’Interior 

Bé, vull començar per agrair al diputat Espadaler que el suport també sigui al Govern 

i que no es talli el més mínim amb ampliar-lo, aquest suport, en tot allò que estimi 

més oportú, que jo estic obert a... Vamos, absolutament. No, més enllà d’això, molt 

sincerament, agraïment per aquestes paraules i de tothom, perquè han estat bastant 

generalitzades. Jo he fet una resposta al senyor Macián en relació amb col·lectius 

concrets perquè jo no puc dir si s’està investigant un col·lectiu determinat; si hi ha 

polítics, policies en aquests moments investigant-se, o metges o no sé què. Perquè 

ho he preguntat i no puc fer aquesta afirmació, perquè si hi hagués un metge que 

s’està..., digués que en aquests moments hi ha una investigació oberta a un col·lectiu 

de..., és igual, de veterinaris, carai, doncs, si hi ha un veterinari que ho està fent –

permeti’m aquesta professió o la d’advocat, que és la meva, eh?–, clar, seria un toc 

d’alerta. Per tant, això no ho puc dir.  
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El que sí que he volgut dir-li, i a buen entendedor..., que la corrupció mou molt diner. 

Perdó, quan el delicte mou molt diner, s’acosta a la corrupció, això és aquí i sempre, 

i que en aquests moments no està encara en una fase d’impregnació més enllà dels 

entorns delictius, eh?, sinó que puntualment han passat coses. 

Ara, el que sí que li puc assegurar, és que sigui advocat, veterinari, polític o sigui el 

que sigui, i si és polític més, perquè tenim especial responsabilitats, doncs, 

evidentment, s’investigarà a fons, només faltaria, mare de Déu, i més parlant del que 

estem parlant. Per tant, vagi per endavant aquesta garantia.  

Respecte a les nacionalitats, els farem arribar. Majoritàriament són espanyols, però 

també li he de dir que és molt desigual, perquè com es fan operacions que a vegades 

s’hi atenen dos-centes persones, queden els percentatges molt desvirtuats, no és 

com quan analitzes els delictes de furts a domicili, que són delictes individuals, de 

persones individuals, o furts a vehicles, que són delictes individuals, sinó que aquí 

normalment són xarxes, i aleshores, potser hi ha set operacions que hi ha molts 

nacionals d’un país o d’un altre o d’un altre que desvirtuen la imatge del que és, no? 

No sé si m’estic explicant, però naturalment aquesta informació la tenim i l’hi 

facilitarem. Perdó, aquesta informació existeix i l’hi facilitarem; la tenim; ja l’hi faré 

arribar.  

Em reitero en relació amb la necessitat de que mantingui una prudència respecte a 

posicions de temes més de debat parlamentari. I la necessitat de no banalitzar la 

comparteixo. No només la comparteixo; crec que ho he dit el primer, també perquè 

he començat jo. Però és molt important fer pedagogia, és molt rellevant, i fer 

pedagogia per mi significa totes les mirades, eh?; això que també deia el diputat 

Homrani, de totes les mirades, no només des d’una mirada, des d’una perspectiva, 

però sí, totes.  

I m’ha agradat, diputat Albó, que m’ha fet aquesta pregunta, doncs, aprofito per dir-

ho: des del Cos de Mossos d’Esquadra es va parlar amb judicatura, perquè hi havia 

un problema, i era que fins que no acabava el procediment judicial no es podia 

destruir la..., en fi, la prova i, per tant, els decomisos. Es va parlar amb judicatura per 

intentar-ho resoldre i, per tant, en aquest sentit s’ha arribat a un acord i es comunica 

al jutge la necessitat de destruir-lo. I si el jutge no creu que és especialment 
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necessari..., les plantes, per al desenvolupament del judici, que ja té prou càrrega 

de prova i prou informació, autoritza la seva destrucció. I sembla que funciona amb 

bastanta agilitat i això està buidant bastant les comissaries.  

Això per una banda. I per una altra s’està treballant en la creació d’un gran 

magatzem, també, per alliberar les comissaries del material dels decomisos, que 

resulta força antipàtic per al funcionament ordinari de la comissaria.  

I res més. Reiterar l’agraïment a tots i a la seva disposició permanentment per 

aquesta i per totes les qüestions relatives a la conselleria. 

El vicepresident 

Bé, gràcies, conseller. Doncs, donem per finalitzat aquest punt, el primer punt de 

l’ordre del dia, i en tot cas el senyor Chakir el Homrani que continuï presidint la Mesa 

i la comissió i, per tant, la resta de punts que conformen l’ordre del dia de la comissió. 

Gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, Oscar, vicepresident Oscar Aparicio, i passem als següents punts de 

l’ordre del dia.  

Ara els següents punts de l’ordre del dia són la substanciació de diverses preguntes 

orals a contestar en comissió. Tots els portaveus i les portaveus de la Comissió 

d’Interior van rebre una proposta de blocs d’aquestes preguntes. El diputat 

Espadaler abans d’iniciar-se aquesta comissió ens ha proposat de «conjuntar» el 

bloc 2 i bloc 3, el de «Canvis organitzatius» i el de «Procés i instruccions policials», 

a la qual cosa el conseller ha estat disposat, amb la qual cosa ho faríem d’aquesta 

manera. Iniciaríem aquesta substanciació amb el bloc 1, que l’hem titulat [#,06.50] 

legislatura i que representa el punt 2, el punt 3, el punt 4, el punt 5, el punt 6 i el punt 

7 de l’ordre del dia.  

Com bé saben, per a aquest bloc tindran deu minuts. Com bé saben, es pregunta, 

es respon, es repregunta i es respon. Quan un bloc és més ampli fins i tot podem 

donar marge a tres intervencions per a cadascú, però sempre en el marc d’aquests 

deu minuts i dels cinc minuts per a cadascú, tant del diputat que pregunta com de 

l’honorable conseller quan respon. En aquest sentit –un momentet, que ara fico el 
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cronòmetre per ser justos, és la millor manera. I, diputat Espadaler, pot iniciar aquest 

bloc. Quan vulgui. 

Ramon Espadaler Parcerisas 

Perdoni, president, l'aclariment. Quants minuts tinc? Deu o la meitat de deu? O ens 

els partim amb [#07.52] o tots jo? 

El president 

La meitat de deu: cinc. 

Ramon Espadaler Parcerisas 

La meitat de deu, és a dir, cinc. He fet un mal negoci partint les preguntes. Però, bé, 

en qualsevol cas... 

No, deia el conseller ara que podem estendre el nostre suport al Govern en altres 

àmbits. Malauradament, l'àmbit del que preguntaré no comptarà amb el suport del 

Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar. De fet, hem entrat un reguitzell 

de preguntes –les vam formular el mes de juliol, per tant, ja fa un cert temps que van 

ser entrades al Registre per ser substanciades de forma oral–, perquè ens 

preocupava doncs tot allò que es desprenia d'un inicial acord previ a la constitució 

del Govern entre el Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana i el Grup de la CUP, 

particularment en allò que fa referència al Departament d'Interior. Teníem molts 

continguts, però un feia referència explícita al Departament d'Interior, i ens 

preocupava. Ha passat el temps des del mes de juliol cap aquí i la preocupació ha 

anat en augment. I, si m'ho permet, i crec que és inevitable en el context d'aquestes 

preguntes, també faré alguna referència a alguns esdeveniments recentment 

ocorreguts, com és el relleu al capdavant del Cos de Mossos d'Esquadra, perquè té 

a veure amb tots aquests temes d'organització.  

Les preguntes que vàrem formular les vàrem formular també amb la meva companya 

Judit, present també en aquesta comissió, la Judit Alcalá, diputada, les va formular 

en la seva primera compareixença, honorable conseller. Vostè, molt hàbilment –

vostè és un hàbil parlamentari un [#09.19] conseller– les va d'alguna manera 

esquivar. Les vàrem tornar a formular en un ple, i ens va fer tres quartes parts del 
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mateix. Jo espero que ara, d'alguna manera, ens doni respostes, perquè hi tenim 

dret. 

I van referides al següent, no? El punt de partida de l'actual Govern –vostè encara 

no havia estat nomenat conseller, perquè encara no hi havia ni tan sols govern– 

doncs establia que la present legislatura es dividia en dues parts: una primera part, 

podríem dir un primer bienni, que consistiria en fer una acumulació de forces, i una 

segona part, és a dir, un segon bienni, doncs que es faria un embat democràtic amb 

posterioritat al que seria un punt d'inflexió, que ara la portaveu doncs d'Esquerra 

Republicana ja n'ha marcat el distanciament sobre el que era una moció de 

confiança. 

Clar, això, agafat en abstracte, bé, doncs pot generar simpaties o confiances, o 

desconfiances, però si ho aterrem en el pla del Departament d'Interior, home, 

entendrà que ens preocupa a nosaltres, Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, el que és l'embat, l’acaparament de forces, amb un departament doncs que 

té a les seves ordres divuit mil persones armades a més d’altres cossos. Què vol dir 

«fer acumulació de forces»? Com es tradueix això? I com es tradueix d'alguna 

manera l'embat, un cop feta aquesta acumulació de forces? No són temes 

irrellevants; ha d’entendre que són temes evidentment que preocupen. Van 

relacionats amb el compliment, o no, doncs de la legalitat, amb el compliment, o no, 

del que diuen al poder judicial, de les instruccions que es donen, no? 

I aquesta és una de les preguntes que queden reflectides i on es pot llegir al seu 

enunciat doncs què vol dir un acaparament de forces, què vol dir un embat, com es 

fa un embat des de la perspectiva del Departament d'Interior, com afecta això el Cos 

de Mossos d'Esquadra, com afecta l'organització. 

I en aquest capítol de l'organització ja hem anat veient, i d'aquí que s’ha incrementat 

la nostra preocupació. Hem anat veient que doncs d’alguna manera s'ha deixat el 

Cos de Mossos d'Esquadra una mica –deixi-m’ho dir d'aquesta manera– a la seva 

sort; s'ha anat afeblint el Cos de Mossos d'Esquadra amb la retirada de les defenses, 

amb la retirada de moltes de les acusacions particulars, amb la implementació, que 

ja funciona, d'una comissió que posa el focus sobre el cos policial des del que és 

una mirada absolutament desconfiada del cos policial. I ahir mateix doncs tenim la 
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notícia, aquesta mateixa setmana, doncs del relleu al capdavant del Cos de Mossos 

d'Esquadra que certament segur que no respon a un mandat, diguéssim, en aquest 

cas de la CUP. Però, en qualsevol cas, accepti’m, conseller, que vostè no ha estat 

creïble en les explicacions que ha donat per fer aquest relleu. Vostè està en el seu 

perfecte dret com a responsable polític del Departament d'Interior de fer aquests 

canvis, però, en qualsevol cas, les justificacions que ha fet no han estat creïbles per 

al conjunt de l'opinió pública, i aquest és un element, evidentment, doncs que ens 

preocupa a nosaltres. En aquest sentit, volem deixar constància –ho vàrem fer ahir 

en un primer moment en la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial– de l'agraïment 

a la bona feina feta pel major Trapero, i desitjar sort i encerts doncs al nou 

responsable del cos policial, al senyor, al comissari Estela. Però, en qualsevol cas, 

deixar constància de que ens ha preocupat això. 

Miri, el Cos de Mossos d'Esquadra avui és més feble –el Cos de Mossos d'Esquadra 

avui és més feble–: li han retirat les defenses, li han retirat moltes acusacions 

particulars, no s'han tramitat moltes de les actes que fan, s'ha impulsat una comissió 

d'estudi, s'ha fet aquest canvi, que moltes vegades no ha estat prou ben explicat o 

prou ben comprès. Avui, el Cos de Mossos d'Esquadra viu en una paradoxa 

tremenda: és molt ben valorat per la ciutadania i és qüestionat pel Govern. Quan el 

Govern fa totes aquestes decisions, inclosa la del canvi al capdavant del Cos de 

Mossos d'Esquadra, el que fa és projectar aquesta desconfiança. I, avui, el Cos de 

Mossos d'Esquadra, conseller, fent el canvi, no només en la màxima responsable 

del cos sinó en la cúpula del cos, el que està projectant el Govern... 

El president 

Diputat Espadaler... 

Ramon Espadaler Parcerisas 

...és una [#13.18] directament política. Li demanaria un minut més de temps. 

El president 

Diputat Espadaler, ja porta més de cinc minuts. 

Ramon Espadaler Parcerisas 

Li demanaria un minut més, atès que he agregat dues preguntes. Em sembla... 
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El president 

Diputat Espadaler, [#13.32] una miqueta el temps. Tres segons, si us plau. Saben 

que soc un president molt flexible. Es va enviar amb antelació a tots vostès tant 

l'ordre del dia com la proposta de blocs que es [#13.45], perquè hi han preguntes 

que són idèntiques, i no va haver-hi cap queixa entorn de la distribució del temps. Jo 

no tinc cap problema en donar-li una miqueta més de temps –jo no tinc cap 

problema–... 

Ramon Espadaler Parcerisas 

És molt senzill... 

El president 

...però sí que –no, diputat, esperi’s si us plau– el que vull deixar clar és que a la 

proposta de blocs que es va enviar no hi ha hagut cap tipus d'observació, de 

reclamació. I també ho explico perquè quedi clar que quan proposem blocs és 

perquè les preguntes són... És que la pregunta 311-0002 i la pregunta 311-0003 és 

que són idèntiques. Per això fem aquesta proposta, perquè vull que quedi clar. 

A partir d'aquí, té una miqueta més de marge de temps, però sí que estic obligat a 

dir-li que s'ha passat del temps, i el que he fet ara mateix. Doncs quan vulgui, diputat.  

Ramon Espadaler Parcerisas 

President, a veure, a mi vostè m’havia donat deu minuts més cinc minuts, per tant, 

són set i mig. Per tant, no m'he passat de temps. Si comptem que tinc per cada 

pregunta..., què són dos minuts i mig, estic en el meu [#14.50] de temps. Si voleu 

mirar pregunta per pregunta, estic en el dret d'utilitzar aquest temps. I jo dic, escolti, 

les agrego i intentaré no exhaurir el temps. Però entenc que 
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tinc dos minuts i mig per formular cadascuna de les preguntes, i això crec que és 

així. Torno al discurs i acabo perquè em faltaven només un parell de reflexions finals. 

En qualsevol cas, creiem que el Cos de Mossos d’Esquadra avui és més feble. 

Creiem que hi ha hagut una ingerència de caràcter polític en el que és el 
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nomenament de la cúpula, no només en el relleu del cap del cos, sinó en dissenyar 

tot el que és aquesta cúpula. No compartim i ens preocupen algunes de les primeres 

decisions que ja se n’ha parlat en aquesta comissió en el punt precedent, del 

responsable màxim del Cos de Mossos d’Esquadra. I creiem que, en definitiva, el 

que és l’ombra de la CUP, que se n’ha anat, d’aquest suport al Govern, però, en 

qualsevol cas, és molt allargada, l’ombra dels antisistema i dels radicals sobre la 

cosa policial. I creiem que, en definitiva, aquesta és una mala notícia per al conjunt 

del Cos de Mossos d’Esquadra. 

I voldríem que el conseller ens donés resposta a aquestes preguntes que hem fet. 

És la..., (tall de comunicació) les formulem i a la que incorporem la nostra 

preocupació per com s’ha fet el relleu al capdavant del Cos dels Mossos d’Esquadra, 

que és un element més per a la preocupació i un element més per a l’afebliment del 

cos. 

Gràcies, senyor president, i gràcies, senyor conseller. 

El president 

Gràcies, diputat. Jo no tinc cap problema en recordar que s’ha fet una proposta 

d’agrupació que s’ha enviat, que s’ha marcat un temps per si hi ha alguna observació 

o algun element, i és el que es fa en totes les comissions. No tinc cap problema en 

recordar-ho i en recordar que vam complir els tempos i que no va haver-hi cap 

observació. I crec que és raonable fer-ho, ja està, no passa res. I a partir d’aquí, 

conseller, té el temps per respondre. També els hi recordo que, si volen fer un 

exercici més dinàmic, tenen l’opció de no gastar tot el temps, de repreguntar, 

etcètera. L’únic que en aquest bloc ja ha finalitzat el temps. Conseller, quan vostè 

vulgui. 

El conseller d’Interior 

Jo suposo que tinc els mateixos cinc minuts, no?, diguem-ne. És a dir, cinc minuts 

són, no? 

El president 

Sí, conseller, té cinc minuts. 

El conseller d’Interior 
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D’acord, d’acord. Per situar-me, per calcular el que vull dir. Jo crec que el diputat 

Espadaler sempre parteix d’una premissa que, des del meu punt de vista, és 

artificiosa i falsa, i a partir d’ella elabora un discurs. Però, clar, [#00.02.19 llavors] el 

discurs cau com un castillo de naipes quan resulta que la premissa és falsa. És a 

dir, «desconfiem del Cos de Mossos d’Esquadra», fals, com una catedral. «El deixem 

a la seva sort.» Fals, com una catedral. 

I l’hi dic molt clar: en les defenses jurídiques no hi ha cap cos policial –cap, cap, cap 

cos policial– a Espanya que defensi més enllà de lesions els seus agents –cap. I cap 

d’ells crec que deixi els agents a la seva sort –cap. Per tant, també amb això jo crec 

que hem de ser..., hem de mirar quina és la realitat, perquè la realitat, agradi o no, 

és aquesta. 

Vostè pot considerar que és injust que a l’Estat espanyol sigui així, funcioni així, amb 

relació al CNP, el Cos Nacional de Policia, les defenses jurídiques. Bé, però avui és 

així, i governen vostès. I, malgrat que la dreta l’acusa, el Govern espanyol, de deixar 

a la seva sort els cossos de seguretat, estic segur que vostè no ho pensa. Doncs 

cregui’m que aquí tampoc no deixem a la seva sort el Cos de Mossos d’Esquadra. 

I també afirma que està més dèbil, no? Ostres, sempre l’hi dic, però és que, quan 

resulta que contractes mossos, el fas més fort. Quan aconsegueixes que hi hagi, per 

un acord amb l’Estat, més mossos i més possibilitat de créixer el sostre de mossos, 

tens un cos més fort i més sòlid. 

Quan al capítol I..., ai, als capítols de material, etcètera, del capítol II al capítol VIII, 

incrementes el vint per cent, tens un cos més fort. I aquesta és la realitat dels fets. 

I també la realitat dels fets d’un conseller que sistemàticament està al costat del cos, 

de la seva gent, dels seus agents quan tenen una dificultat o quan tenen un 

problema. Sempre, sempre, sempre, sempre. A vegades amb més encerts i a 

vegades menys, però sempre. I jo crec que ho senten; així m’ho traslladen. 

I, quan aconsegueixes la jubilació anticipada, doncs, sí també estàs enfortint el cos, 

perquè el fas..., el rejoveneixes i, per tant, li dones nova saba i més força, no?, i més 

agents i més joves. I, per tant, des d’aquest punt de vista crec que estem fent el cos 

molt molt més fort. 
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Hi creiem, sí, hi creiem. I jo crec que estaria bé que deixessin de dir que no hi creiem 

perquè no fem cap bé fent aquestes afirmacions, des del meu punt de vista, i amb 

tots els respectes, gratuïtes. I m’alegro que digui que no respon a decisions 

partidàries, política partidàries... He entès que la paraula «política» la utilitza en 

termes de partidisme en el canvi del màxim responsable del cos, perquè, 

efectivament, és així. Ja ho he explicat per activa i per passiva. Ho he explicat 

bastant aquests dies. 

De la mateixa manera que estic segur que cap dels canvis que han fet tots els 

consellers d’Interior del cap del cos l’han fet en aquests termes. L’han fet sempre 

pensant que en aquella etapa següent, en virtut del programa i de la mirada que 

tenen de cap on ha d’anar el Cos de Mossos d’Esquadra, el perfil de la persona és 

el més adequat, no? I estic segur que en tots els canvis que s’han produït de màxims 

responsables del cos sempre ha estat així. 

I compartirà amb mi que si he convençut o no en les explicacions, com diu aquell, 

això va per barris, perquè..., i estic convençut i a mi molta gent m’ha dit que els ha 

convençut. Probablement amb la mateixa intensitat que alguns els hi deuen haver 

dit que no els han convençut, però sí que el que m’agafo és a la seva afirmació en 

el sentit de que es tracta de professionals neutrals que estan al servei del cos, que 

se l’estimen, amb molta experiència, amb molta professionalitat. I de forma que, per 

tant, en aquest sentit crec que estem en bones mans. Hem estat en bones mans i 

estem en bones mans. I, en aquest sentit, ho vull corroborar. 

Jo treballo amb l’ambició de quatre anys i amb l’actitud psicològica de que em facin 

fora demà. Això és la premissa número u d’un dirigent polític, no? Però treballo amb 

l’ambició i amb un programa a quatre anys. Fixi’s-hi, sempre parlo de Mossos 2030 

perquè crec que s’han..., perquè quan tens ambició de futur has de tenir projectes 

que vagin més enllà del dia a dia. I amb aquesta vocació hi treballo. 

I, quan parlem d’acumulació de forces, la meva..., jo crec que acumular forces és fer 

una policia que s’assembli més a la societat a la qual serveix, dotar-la de més 

mitjans, dotar-la de més... 

El president 

Conseller... 
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El conseller d’Interior 

i dotar-la de més força i... Crec que va estar dient que m'he passat a temps, no? 

El president 

Això sí, conseller. 

El conseller d’Interior 

Puc dir una cosa d'ordre, només? Jo crec amb els... 

El president 

Ja ha allargat el temps el diputat que preguntava, pot dir. 

El conseller d’Interior 

No, no... És a dir, que la perspectiva del que és l'acumulació de forces la veig, en 

aquest sentit, eh?, des de la meva mirada de conseller d'Interior, els veig fer una 

policia més sòlida al servei dels 7 milions i mig de catalans. I la confrontació 

democràtica, sempre. No me l'imagino d'una altra manera: sempre democràtica i 

sempre –sempre, sempre, sempre– democràtica. 

I volia dir una cosa d'ordre, que és quelcom que avui ha anat la cosa una mica 

malament per part de les preguntes nostres, eh?, del temps que vostè ha calculat i 

de la meva resposta, etcètera, les propers vegades potser ens parlem abans, les 

distribuïm i calculem i arribem a un acord de quant de temps creiem que necessitem, 

no?, i així podrem fer més. Tampoc ajuda molt a aquest format, francament, el format 

telemàtic. Confio que li he contestat una part de les preguntes ha fet. 

El president 

Conseller, moltes gràcies. Vostè no ha de tenir aquesta informació, però ha sigut 

diputat i sap perfectament com funciona una comissió parlamentària. Hi ha una 

proposta d'ordre del dia. En les preguntes a substanciar oralment en comissió, hi ha 

la tradició de conjuntar-les en blocs per fer la comissió més àgil. D'aquesta manera 

no s'utilitza una potestat que també té la mesa, que és que quan les preguntes són 

semblants i idèntiques, es pot inadmetre una pregunta, perquè ja hi ha una pregunta 

anterior. Es fa des d'aquest exercici. Aquest format no és el millor del tot, però sí que 
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vull informar sobre la duració de les preguntes i respostes estan, a tots els grups, 

amb l’antelació que pertoca i, [com a molt#9.36], observacions. No passa res. 

Preguntes al Govern sobre el Cos d'Agents Rurals 

311-00011/13, 311-00012/13, 311-00013/13 i 311-00014/13 

A partir d'aquí, anem cap al següent un bloc. Diputat Espadaler, vol continuar 

preguntant canvis organitzatius i procés i instruccions policials o vol fer-ho per 

separat? 

Ramon Espadaler Parcerisas 

No entenc què em demana. No, jo entenia que estava agrupat amb el primer, per 

això em reclamava més temps. 

El president 

No, no. Vostè m’ha dit, després... 

Ramon Espadaler Parcerisas 

Jo he demanat separar únicament en dos blocs: tot el que era Cos d'Agents Rurals 

i la resta. Per això jo em creia que tenia més temps. 

El president 

No. Doncs, jo que..., no. Doncs, veus, ha sigut un malentès de l'últim canvi. Jo entenc 

que agrupava canvis organitzatius i procés d'instruccions policials més enllà de les 

preguntes vinculades a fases d’una nova legislatura. Amb la qual cosa, perquè ho 

vegi, vostè té ara cinc minuts més per centrar-se en les preguntes sobre canvis 

organitzatius, que són... 

Ramon Espadaler Parcerisas 

No, no... 

El president 

...pregunta... 

(Veus de fons.) 
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Pregunta al Govern a respondre oralment sobre els canvis organitzatius previstos al 

Departament d’Interior. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 

el Departament d'Interior a reorganitzarà per acomplir els objectius de la legislatura. 

I després, també, que si vol o acumulem i si vol o fem com és la meva proposta, la 

de procés i instruccions policials. Vol que ho acumulem? 

Ramon Espadaler Parcerisas 

Senyor president, és que m'he queixat de que tenia menys temps perquè jo em 

pensava que m'havia explicat bé quan he demanat que s'acumulessin tot aquest 

conjunt de preguntes que jo he fet en el primer torn. Per tant, les dono per fetes, no 

vull ara allargar més el temps, perquè allò substantiu ho he dit, tot i que em quedo 

profundament decepcionat per la resposta, perquè això de l'embat encara no ha 

estat aclarit en els termes que esperàvem que s’aclarís, més enllà de dir, «jo, escolta, 

totes les confrontacions les veig com a democràtiques». Només faltaria que el 

conseller d'Interior no veiés les coses així! Bromes a part, no? 

(Veus de fons.) 

En tot cas, ho dono ja per substanciat, tot aquest torn. I passem al Cos d'Agents 

Rurals, però digui'm exactament per aquest conjunt de preguntes, quant temps tinc. 

El president 

Té dues preguntes sobre els agents rurals, però. No, té quatre preguntes sobre els 

Agents Rurals, i té cinc minuts. Que són les preguntes a respondre oralment en 

comissió: sobre l'ús d'armes al Cos d'Agents Rurals; sobre la previsió d'establir un 

protocol per a l'ús d'armes de foc pels membres del Cos d'Agents Rurals; de la 

condició de policia Judicial del Cos d'Agents Rurals, i sobre la coordinació entre el 

Cos d'Agents Rurals i el Cos de Mossos d'Esquadra per a la protecció del medi 

natural. Té cinc minuts que se'ls pot distribuir en dues intervencions, com vostè 

vulgui. [#12.31] diputat. 

Ramon Espadaler Parcerisas 

Gràcies, senyor president. Gairebé han quedat plantejades, ja, en el que ha dit el 

president el sentit de les preguntes, perquè és molt clar, no? La integració del Cos 

d'Agents Rurals al Departament d'Interior nosaltres la vàrem aplaudir. Ens va 
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semblar més que raonable. I són preguntes de veure com es van encaixant. De fet, 

fixin-se que en la primera part d'aquesta comissió, doncs, s'ha parlat del paper dels 

Agents Rurals en la lluita contra el crim organitzat i tota la delinqüència a l'entorn del 

cànnabis, les plantacions. Per tant, aquí hi ha una feina, una feina que té una 

connotació en aquest sentit, policial, però tots els que coneixem, i el conseller el 

coneix bé i tots els membres de la comissió el coneixen bé, doncs, el Cos d'Agents 

Rurals, doncs, no tot és una orientació policial ni tots els membres que en formen 

part tenen una vocació o orientació policial, sinó que, doncs, es podria dividir en dos 

grans blocs. Per dir-ho d'alguna manera, doncs, algú que sí que té aquesta voluntat, 

vocació més de policia en el medi natural, que això és lloable i necessari en aquest 

país, i d'altres que tenen una visió més proteccionista de la naturalesa, 

conservacionista, etcètera. 

Les preguntes formulades estan formulades. Com es pensa fer tot aquest procés, 

d'alguna manera, d'integració. I, posant l'èmfasi en dos o tres aspectes que, home, 

jo crec que són que són rellevants, que són importants: tot el tema que fa referència 

al reglament d'armes. Hi havia algunes demandes per part d'alguns representants 

sindicals, doncs, que es regularitzés tot això. Quin és una mica el capteniment del 

Govern respecte a això. I, sobretot, un altre aspecte: com es coordina això amb la 

Unitat de responsable de Medi Natural del Cos de Mossos d'Esquadra, perquè, si 

més no des de fora, es pot apreciar un cert solapament en algunes, diguéssim, de 

les funcions. Si bé en el cas dels incendis forestals està molt ben delimitada la feina, 

qui fa què. Amb la investigació sempre assignada al Cos d'Agents Rurals, doncs, de 

les causes dels incendis, en altres àmbits que tenen a veure amb delictes en el medi 

natural, des d’abocaments de purins fins a qualsevol altre tema que tingui impacte 

lesiu en el medi natural. A veure com, d'alguna manera, es preveu el departament 

fer això. 

I ja que vostè en el torn anterior no..., jo no li havia parlat d’això i n’ha parlat, que ja 

l'havíem aplaudit per aquesta raó de la qüestió de la jubilació, doncs, anticipada, del 

Cos de Mossos d'Esquadra, també, a veure quin és el capteniment del Govern 

respecte a aquest aspecte, que sap que també era una 
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demanda legítima, doncs, del Cos d'Agents Rurals, i que en aquesta primera 

tongada, que han aplaudit, doncs, no s'ha pogut concretar, perquè tot això té molt a 

veure amb la integració plena del Cos d'Agents Rurals al Departament d'Interior. 

El conseller d'Interior 

Gràcies, i si li sembla... Ai, perdó. 

El president 

Un momentet. Gràcies, diputat. Després li quedarà per repreguntar dos minuts i mig, 

perquè ha utilitzat dos minuts i mig. Ho dic perquè com que estem en un format 

estrany, no veiem el cronòmetre, (tall de comunicació) ...conscient el conseller de 

que si utilitza els cinc minuts, després el diputat li repreguntarà i vostè no podrà 

respondre. Són aquests exercicis que per la via telemàtica és molt més complicat 

que no pas per la... (tall de comunicació). 

Conseller, quan vulgui.  

El conseller d'Interior 

Una pregunta. Entenc que la pregunta sobre el procés i instruccions policials, això 

està fet, no? Sí, perfecte. Miri, amb relació als Agents Rurals. Primer, valorar molt 

positivament la incorporació d'agents rurals dintre del de la conselleria perquè 

permet treballar molt millor, més coordinadament, de forma més eficaç en les 

competències que li són pròpies en relació als dels altres cossos policials i 

d'emergències. És a dir, en l'extinció d'incendis, sobretot en la prevenció i en la 

investigació d'incendis, a la qual es dedica el Cos d'Agents Rurals, en coordinació 

amb Bombers i també amb la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra.  

Des de que han arribat, estem treballant. Pel que fa referència a aquesta coordinació 

entre Mossos i Agents Rurals, s’està treballant en coordinació amb les competències 

que poden tenir algun tipus de solapament. Està funcionant bé aquesta coordinació, 

i volem acabar-la de definir, deixar-la clara en la llei del sistema de policia de 

Catalunya per deixar clar i delimitat quines són les seves funcions. Pel que fa 

referència a allò que toca entre Bombers i Mossos, ai, perdó, i Agents Rurals també 

està molt definit que uns prevenció i investigació i els altres extinció, 
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I, per tant, sí, està funcionant, i també està funcionant a nivell territorial, perquè amb 

la incorporació al Departament d'Interior participen de les juntes locals de seguretat, 

i, per tant, això ajuda molt a entrar en la dinàmica de la coordinació amb els 

ajuntaments, amb les policies locals, amb Mossos, i amb Bombers, i amb el SEM i 

amb tots els que formen part de les Juntes Locals de Seguretat. 

Hi ha, com saben, un pla estratègic d'Agents Rurals que té com a objectiu arribar el 

25 a vuit-cents agents. En aquest sentit, aquest any surt una convocatòria de cent 

més per anar completant, doncs, fins a aquests vuit-cents que entenem que fan falta, 

i, a més a més, paral·lelament, dotar-la de l'estructura administrativa i de gestió 

adequat a un cos era de tes-cents i acabarà sent cinc-cents, no?  

I, per tant, aquest any s'incorporaran quaranta-cinc persones a fer aquesta feina de 

suport als Agents Rurals. I finalment, molt positiva també és la incorporació amb 

l'arribada a Interior a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que enguany els 

agents, doncs, es formaran allà i també tindran un curs bàsic, i també, per tant, 

l'Escola d'Emergències ja no és l'Escola de Bombers només, sinó que també és 

l’Escola d’Emergències,[#03:44] i per això també dels Agents Rurals.  

Pel que fa referència al tema de les armes. Com saben, el 2003, es va aprovar la llei 

que facilitava la possibilitat de tenir armes. Això s'havia de desenvolupar de forma 

reglamentària. Fins al 2019 no es va fer, i des del 2019... –estava mirant el temps–

fins al 2019, perdó, no es va fer el reglament. Aquest reglament habilitava a alguns 

agents rurals en algunes circumstàncies a fer ús d'armes, però, com saben, el 

Govern de l'Estat el va recórrer, i en aquest moment està en el contenciós. Per tant, 

aquest tema està pendent. L'any 2019 el Govern de l'Estat el va recórrer, i, per tant, 

està pendent.  

El nostre objectiu és que sigui un cos armat? No, sinó que en determinats moments, 

circumstàncies i activitats, puguin tenir, per raons cinegètiques o també per 

seguretat, en algunes actuacions, doncs, puguin fer ús de les armes, i, en particular, 

quan fan de policia judicial o en determinats moments, es considera que pot existir 

algun perill. 

I finalment, quin és el nostre capteniment respecte de la jubilació. Doncs com és 

conegut per part d'algun partit del que dona suport al Govern de la Generalitat, es 
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va presentar una esmena en favor de la jubilació anticipada i al capteniment que va 

tenir per part de la majoria del Congrés de Diputats va ser que es votés en contra, 

de votar-ho en contra, per tant, de no donar-li suport. 

I, per tant, en aquest sentit, nosaltres seguim pensant que els Agents Rurals 

mereixen, doncs, també per les seves circumstàncies aquesta jubilació anticipada, i 

com hem fet en el cas de Mossos d'Esquadra, doncs la seguirem la seguirem 

batallant. I crec que no em deixo res. 

El president 

Gràcies, conseller. Diputat Espadaler, pot repreguntar o pot... 

Ramon Espadaler Parcerisas 

No, gràcies. Agraeixo la resposta del conseller, que m’ha quedat clar; més que 

l'anterior pregunta.  

Gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, senyor Espadaler, diputat Espadaler. 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 

mesures per a resoldre els problemes de seguretat al voltant d'un 

edifici del passeig de Llorenç Serra, de Santa Coloma de 

Gramenet (Barcelonès) 

311-00021/13  

Passem a la següent pregunta amb resposta oral, que, en aquest cas, és respecte 

a l'edifici de Santa Coloma, sobre les mesures per resoldre els problemes de 

seguretat al voltant d'un edifici del passeig de Llorenç Serra, de Santa Coloma de 

Gramenet. Cinc minuts, dos minuts i mig per pregunta, i dos minuts i mig per la 

resposta. Com en els altres casos, es pot fer en dos torns. Això és com vulguin per 

tant qui pregunta com qui respon. I té la paraula el diputat Alonso per realitzar 

aquesta pregunta, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans. Quan vulgui, diputat. 

Matías Alonso Ruiz 



Comissió d’Interior 

Sessió núm. 8 / 22 de desembre de 2021 

 

69 

Gràcies, president. Doncs bé, com vostè ha dit, es tracta d'una qüestió que té a veure 

amb l'ocupació d'un edifici de Santa Coloma, i els problemes de seguretat que es 

fan al voltant d'aquest edifici. Problemes de seguretat, increment de fets delictius, 

baralles, agressions, incivisme... I es tracta d'un edifici, doncs, d'habitatges. La major 

part dels habitatges, doncs, estan ocupats pels seus propietaris o pels seus llogaters, 

i és força cèntric força cèntric a Santa Coloma de Gramenet.  

La situació ha arribat a tal grau, doncs, que ha generat no només un moviment de 

repulsa dels propis veïns i greus enfrontaments amb els ocupants, sinó també que 

s'ha produït una recollida de signatures per part dels veïns, doncs, per acabar amb 

aquesta qüestió, no? I la pregunta és concreta, conseller: quines són les mesures 

que pensen des del Govern posar en marxa per resoldre aquests problemes en 

relació amb la seguretat al voltant d'aquest edifici? 

El president 

Gràcies, diputat. Sàpiga que ha utilitzat un minut i dos segons, per la qual cosa li 

quedarà un minut i mig per repreguntar. 

Conseller, quan vostè vulgui. 

El conseller d'Interior 

Bé; com és més de caràcter informatiu, és possible que jo utilitzi directament els dos 

i mig per respondre. Des de l'ABP, des de l'àrea bàsica de Santa Coloma fa mesos 

que s'està treballant en relació amb la problemàtica existent en aquest edifici del 

passatge Llorenç Serra de Santa Coloma, i es fan les següents actuacions: 

presència a la zona d'efectius, d’unitats de seguretat ciutadana, tant uniformats com 

de paisà, fet que ha provocat, ha suposat, ha permès, ha facilitat, possibilitat un 

conjunt de denúncies i de detencions d'alguns dels ocupants d'aquest edifici per 

algunes actuacions, evidentment, il·legals. 

També la presència preventiva d'equips d'ordre públic de la Metropolitana Nord, de 

la «Metro Nord», de manera estàtica davant de l'edifici i rodalies, als voltants de 

l'edifici. 

També la coordinació, naturalment, amb la policia local. I en aquest sentit, doncs, 

volem agrair la col·laboració i la coordinació amb la policia local, amb l'ajuntament a 
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les meses de coordinació operatives en prevenció d'incidents que tenen i que fan, 

diguem-ne, que es veuen habitualment policia local i Mossos d'Esquadra. 

I també reunions amb el veïnat, amb el veïnat afectat, un contacte personal amb les 

persones afectades. De fet, el 21 d'octubre passat es va fer una reunió amb els veïns 

de l'edifici, amb regidors, altres representants de l'ajuntament i amb el cap de la 

policia local i, naturalment, de l'ABP de Santa Coloma. 

Actualment hi ha un procediment judicial iniciat, incoat, naturalment, per qui pot fer, 

no?, que és el propietari de l'edifici, i que té aquest procediment que ha incoat el 

propietari de l'edifici amb l'objectiu de desallotjar-lo. 

Alguns pisos s'han tancat, estan tancats amb porta antiocupació i hi ha la intervenció 

de..., i, per tant, cal tenir present que la intervenció del Cos de Mossos d'Esquadra 

anirà vinculada a les peticions de tercers, ja sigui com a conseqüència del 

procediment judicial i, naturalment, ho fem sempre que hi ha queixes respecte a 

molèsties, sorolls, baralles, manca de salubritat, percepció d'inseguretat o pròpia 

inseguretat. I molt freqüentment aquesta activitat ha estat perseguida, diguem-ne, 

acompanyada pel Cos de Mossos d'Esquadra. 

I en tot cas, a disposar per facilitar més informació, perquè he exhaurit el temps, però 

li he dit tota la informació que volia transmetre-li. 

El president 

Gràcies, conseller. Pot repreguntar, el diputat. Quan vulgui. 

Matías Alonso Ruiz 

Més que repreguntar, primer, doncs, agrair la informació que em facilita el conseller. 

Efectivament, ha mancat sovint acció policial i és bo que s'hagi pres aquesta mesura 

d'aquesta presència policial i aquesta actuació. 

Perquè hem de tenir-ho molt clar, no només és el risc per l'increment de fets delictius 

o per l'incivisme o per les baralles o per les agressions, també hi ha un risc que l'hem 

vist molt clar, doncs, no fa gaires mesos a Badalona i fa poques setmanes a la plaça 

de Tetuan de Barcelona, no?, que és les conseqüències que pot tenir una instal·lació 

elèctrica malmesa o l'haver punxat l'electricitat; el risc que pot comportar d'un 

accident greu com els que hem vist els darrers temps. 
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Per tant, és bo que es col·labori amb els veïns. És bo, doncs, que el Govern de la 

Generalitat també prengui totes les mesures possibles per evitar que es puguin 

donar aquestes situacions conflictives. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, diputat. 

Preguntes al Govern 

311-00022/13, 311-00023/13, 311-00024/13 i 311-00025/13 

Ara passem a l’últim bloc d'agrupacions de resposta oral. És el bloc vinculat a les 

preguntes en relació amb l'entitat S’Ha Acabat... (tall de comunicació) de les quatre 

preguntes. Tindrà cinc minuts el diputat Alonso per preguntar en els torns que ell 

consideri i cinc minuts el conseller per respondre. 

Diputat, pot començar quan vulgui. 

Matías Alonso Ruiz 

Sí; gràcies, president. Doncs, conseller, aquesta pregunta està relacionada amb un 

dia concret, amb uns fets concrets que van passar el 6 d'octubre de 2021 a 

l'anomenada plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Però no és un 

fet aïllat encara que fem referència a aquesta data; és més un fet que entra dins del 

que podríem anomenar una «anomalia democràtica», d'una banda, i també una 

anomalia pel que fa a la seguretat i a l'ordre públic com a garantia del lliure exercici 

dels drets de les persones, no? 

I en aquest sentit, doncs, les preguntes concretes anaven en el sentit de que ens 

digués quines han estat la dotació i les actuacions, quina va ser la dotació i les 

actuacions del Cos de Mossos d'Esquadra arran de l'assetjament i els atacs rebuts 

per membres de S'Ha Acabat aquell dia, el 6 d'octubre del 21, a l'Autònoma de 

Barcelona; també sobre la recepció al Cos de Mossos d'Esquadra d'una sol·licitud 

d'actuació policial amb relació a l'assetjament i els atacs rebuts pels membres de 

S'Ha Acabat aquell dia; també sobre si algun responsable del Cos de Mossos 

d'Esquadra i el rector de la Universitat Autònoma van estar en contacte directe amb 
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motiu dels atacs, i també, doncs, sobre les actuacions i les gestions fetes per vostè 

mateix com a conseller amb relació a aquest fet, a l'assetjament i als atacs rebuts 

pels membres de S'Ha Acabat el 6 d'octubre del 2021 a la Universitat Autònoma. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, diputat. Ha utilitzat un minut cinquanta segons. Disculpin que sigui tan pesat 

en això, però és que crec que per justícia, perquè després no hi hagi cap malentès, 

dic el temps que ha utilitzat cadascú. 

I ara té la paraula el conseller. Quan vulguis. 

El conseller d'Interior 

Bé; gràcies, president, i gràcies, diputat. El 6 d'octubre, durant l'acte celebrat a la 

plaça Cívica de la Universitat Autònoma un dispositiu de policia..., hi va haver un 

dispositiu de la Policia de Catalunya, de Mossos d'Esquadra 
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hi van participar diversos efectius i que va estar en tot moment fent un seguiment de 

la situació que es va produir. A l'interior de la plaça Cívica hi van ser presents tretze 

efectius de l'àrea bàsica de Cerdanyola i dos efectius de l'àrea de mediació. A 

l'exterior del campus universitari estaven a disposició diverses dotacions 

uniformades de la mateixa àrea bàsica policial i de la regió de l'àrea regional, per 

tant, de la regió de la metro nord també pendents de l'evolució dels esdeveniments 

que se seguia a l'interior del recinte. Els comandaments del dispositiu va estar en tot 

moment en contacte amb el gerent de la universitat i amb els responsables de 

seguretat de la universitat. Durant el temps en què va estar instal·lada la carpa de 

l'associació S'ha acabat! es va poder observar un creixent clima de tensió entre 

persones de l'associació i persones concentrades al voltant. Inicialment, els vigilants 

de seguretat de la Universitat Autònoma van evitar el contacte amb la carpa, és a 

dir, des de la seguretat de l'Autònoma, però quan van ser més nombroses les 

persones al seu voltant no va ser possible [#01.13] la necessària separació. Les 

persones de l'associació S'ha acabat! van quedar envoltades de persones 
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concentrades i es van produir discussions i empentes i en tot moment, naturalment, 

estàvem a disposició per entrar sempre que es considerés que feia falta. La policia 

de la Generalitat va incoar d'ofici diligències d'investigació per coaccions i danys i la 

investigació es troba oberta i, com no pot ser d'una altra manera, s'informarà del 

resultat a les autoritats judicials. Val a dir... I, per tant, aquesta és la informació. 

No sé quant temps he... Mig. La meitat del temps. 

El president 

Gràcies, conseller. Ha utilitzat dos minuts quinze segons de temps. Li quedaran dos 

minuts quaranta-cinc si hi ha repregunta. 

Diputat Alonso, quan vulgui. 

Matías Alonso Ruiz 

Sí, gràcies, president. 

Bé, conseller, abans li he dit que és una anomalia i realment la seva resposta em 

referma en aquesta qüestió. És una anomalia jo diria que democràtica. Vostè ha 

parlat de que hi havia tensió entre les persones que estaven a la carpa de S'ha 

acabat! i els que l'envoltaven. El que realment hi havia és un assetjament i una 

coacció que no és un cas puntual, que és que es repeteix amb moltíssima freqüència 

i en aquest cas ho hem de denunciar així. Vostè ha dit que els efectius policials 

estaven fora del campus a l'espera de si es considerava que feia falta intervenir. La 

meva pregunta és concreta: qui havia de considerar si feia o no feia falta per 

intervenir? També si van rebre o no van rebre la sol·licitud d'intervenció per part... 

Potser a través del 112, per part dels mateixos membres de S'ha acabat!, perquè no 

només van ser insultats, no només van ser assetjats, sinó que van ser directament 

agredits també. I no només ells, sinó fins i tot algun catedràtic amb plaça en aquesta 

Universitat Autònoma. I nosaltres tenim una percepció que crec que és una 

percepció molt negativa, que és que quan segons qui vol desenvolupar activitats de 

qualsevol mena en l'àmbit universitari ho pot fer amb total llibertat, sense que ningú 

els hi digui absolutament res, i quan qui ho fa és una determinada associació que no 

combrega amb les rodes de molí del separatisme, es troba amb aquest assetjament 

i amb aquest caos que es produeix al seu voltant. I això ho hem vist moltes vegades 
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i jo mateix ho he pogut comprovar en alguna ocasió al llarg dels anys al mateix 

campus de l'Autònoma de Barcelona i en altres campus a Catalunya. Conseller, la 

responsabilitat de mantenir l'ordre públic i la seguretat és del Departament d'Interior. 

I si hi ha una qüestió flagrant, l'obligació del cos és intervenir. Per tant, no entenc qui 

és el qui havia de considerar que feia falta o no més enllà del mateix comandament 

del dispositiu en un moment donat o dels responsables polítics del Departament 

d'Interior. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies, diputat. 

Té la paraula per respondre el conseller. Quan vulgui, conseller. 

El conseller d'Interior 

Miri, cada any hi ha unes catorze mil mobilitzacions demanades. Són molt poques, 

per sort, les que hi han conflictes. I el cos de Mossos d'Esquadra participa d'alguna 

manera en totes. La majoria de les vegades ho fa acompanyant, per entendre'ns, 

perquè no hi ha conflictes, ja siguin laborals, socials, veïnals, tantíssims. I a vegades 

hi ha conflictes. I en els conflictes, el qui ho decideix és l'operatiu. I, per tant, jo crec 

que no em pot dir que l'operatiu funciona en virtut de qui convoca la manifestació, 

perquè no és veritat. No és veritat. No és així. No és així. Sempre s'intenta mediar. 

S'intenta buscar solucions. Quan no és possible, s'intervé fent ús del mínim de la 

força possible i intentant reconduir les situacions de tensió que es produeixen en les 

manifestacions. I per mi intervenir és això. Intervenir també és això. Intervenir també 

és mediar, intervenir també és ser-hi, intervenir també és estar a disposició, 

intervenir també és saber que s'hi està. I em sembla que en aquest exercici 

permanent de ponderació de drets, de mediació, etcètera és la manera que treballa 

Mossos d'Esquadra i em sembla que és una manera molt encertada [#06.09 de fer]. 

Segur, segur, segur que en alguna intervenció en un moment determinat es pot 

encertar més o menys, però el que li garanteixo és que no és per l'orientació de la 

mobilització que es produeix. Tampoc ho acceptaria jo, però és que el cos de Mossos 

d'Esquadra encara menys. Qui pren les decisions? Prenen les decisions els 

operatius que hi estan en cada moment. I normalment ho fan bastant bé perquè en 
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saben bastant i perquè en tenen molta experiència. Per tant, des d'aquest punt de 

vista, l’hi reitero: es va actuar, s’hi era present. Amb l'Autònoma posteriorment hem 

estat parlant i hem estat coordinant per garantir encara millor l'eficàcia dels nostres 

operatius quan es produeixen situacions així, la coordinació amb la mateixa 

seguretat interna de la universitat. I tingui per segur que qualsevol de nosaltres 

estem per garantir drets i llibertats. M’ho han sentit dir cinquanta mil vegades. I els 

drets i llibertats els té tothom, pensi el que pensi. I això ho defenso aquí, ara, ho he 

defensat abans, ho defenso ara i ho defensaré sempre. I el cos de Mossos 

d'Esquadra està per garantir-ho a tots els ciutadans, pensin el que pensin. I, per tant, 

des d'aquest punt de vista, tingui per segur que sempre actuarem d'aquesta manera. 

Matías Alonso Ruiz 

Només una puntualització, president, si em permet fer-li. 

El president 

...mig minut. 

Matías Alonso Ruiz 

...molt poquet suposo, però, en tot cas, dir-li al conseller que no li he dit, en cap cas, 

que l'operatiu funciona segons qui convoca. El que li he dit és que el que està 

passant a aquest campus és això. Segons qui convoca hi ha problemes i segons qui 

convoca no n’hi ha. 

El conseller d'Interior 

Val, estem d’acord. (Pausa.) D’acord, d’acord, agraït per l'esclariment. Merci. 

(Pausa llarga.) 

Matías Alonso Ruiz 

No el sentim, president, no el sentim. 

El conseller d'Interior 

Disculpi, president... 

El president 

Sí, digui, conseller. 
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El conseller d'Interior 

Ara tenia el dubte... Això és un caos. Ara tenia el dubte si el que he dit últim s'havia 

sentit o m’ho he dit per a mi només. 

El president 

No, s'ha sentit, s'ha sentit. 

El conseller d'Interior 

Molt bé. 

El president 

S'ha sentit i disculpeu perquè jo ara sí que estava mutejat, com aquest exercici, de 

prudència que crec que val la pena, que és sempre mutejar-te quan no estàs parlant 

en una reunió i hi ha molta gent. 

A partir d'aquí, amb aquest punt de l'ordre del dia sí que voldria agrair-los a tots i 

totes la paciència, perquè el format telemàtic no és el millor dels formats. Agrair al 

conseller, agrair al secretari general, al director general de Policia i a l'equip d'Interior 

que ha estat. Agrair la paciència dels diputats i diputades i també transmetre una 

preocupació perquè hi ha hagut un malentès amb el diputat Espadaler, amb la 

proposta que ha fet de blocs i això ha fet que destarotés una miqueta. 

I, si em permeten, finalitzar amb un agraïment molt important tant a la gestora com 

al lletrat, com als equips informàtics, d'informàtica del Parlament, que permeten que 

puguem mantenir comissions en situacions de pandèmia, encara que no siguin com 

ens agradaria al Parlament de Catalunya. 

Res més. Desitjar-los bones festes i bona entrada d'any i fins la propera comissió 

ordinària o extraordinària d'Interior. Moltes gràcies. 

Donem per tancada la sessió. 

La sessió s’aixeca a... 

 

 


