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Comença la votació.
L’esmena tècnica ha estat aprovada per 124 vots a favor, cap en contra i 11 absten-

cions.
A continuació votarem la resta del dictamen que no ha estat objecte d’esmena.
Comença la votació.
La resta del dictamen que no ha estat objecte d’esmena ha estat aprovat per 72 vots a 

favor, 63 en contra i cap abstenció.
I d’acord amb la disposició final primera de l’article 127 del Reglament, els faig 

avinent que la reforma del Reglament requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
en una votació final sobre el conjunt del text.

Per tant, procedim ara a fer aquesta votació final sobre el conjunt del text.
Comença la votació.
La proposta de reforma del Reglament ha estat aprovada per 72 vots a favor, 63 en 

contra i cap abstenció. 

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos 
de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i 
al de les policies locals (debat de totalitat)

202-00048/11

El següent punt de l’ordre del dia és: debat de totalitat de la Proposició de llei de 
regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos de Bombers de la Generalitat de Ca-
talunya i als Mossos d’Esquadra i al de les policies locals. D’acord amb l’article 114.2 
del Reglament, presenta la iniciativa, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, el 
senyor Jean Castel. 

(Remor de veus. Pausa llarga.)
Senyor Castel, quan vulgui.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, presidenta. Consellers, conselleres, diputats, diputades... Miri, com a prè-
via, avui començaré la meva intervenció dient que estem davant d’una proposició de 
llei per regular la segona activitat de tres grans col·lectius, com són Mossos d’Esquadra, 
Bombers i policies locals. Una proposició de llei que, per fer una mica de memòria, per-
què a vegades la memòria té les cames curtes i sembla que no ens recordem d’on venim 
i val la pena fer incís i remarcar segons quins moments..., mirin, a la legislatura passa-
da, un diputat d’Iniciativa - Els Verds –en aquell moment–, el senyor Jaume Bosch, i qui 
vulgui anar al diari de sessions ho trobarà, el dia 28 de maig de 2015, a la plana 24, on 
aquest diputat ja va fer esment a que aquest àmbit de la segona activitat l’haurien d’ha-
ver regulat amb una llei. Fixi’s d’on venim. 

Quin va ser un altre dels compromisos abans d’aturar aquesta última legislatura que 
vàrem viure? Aquest document. (L’orador mostra un full a la cambra.) Aquest docu-
ment sotasignat per tots els grups parlamentaris que eren en aquell moment en aquesta 
cambra. Uns, en aquell moment, sense amalgames, hi anaven individualment; però o 
amb amalgames com tenim a dia d’avui, o de mode individual, aquí hi érem tots i conti-
nuem sent-hi tots. Un compromís que en el seu apartat final deia: «En el cas d’una pos-
sible dissolució del Parlament» que provoqués l’aturada, tots els grups es comprometien 
a agafar i a reprendre en aquesta legislatura, d’una manera urgent, perquè la segona ac-
tivitat i regular-la era una urgència... I si per a tots aquells grups en aquella legislatura 
era una urgència, entenem que avui tots aquells grups que varen sotasignar convertiran 
la urgència... I alguns que han pogut presentar una esmena a la totalitat, aplicant el sen-
tit comú i la responsabilitat institucional, poder, acabaran retirant-la.

Dit això, fixi’s, en base a aquest compromís, Ciutadans què fa? Comença a treballar 
al començament d’aquesta legislatura conjuntament amb els altres grups parlamentaris. 
On hem vist després de set, vuit, nou reunions –i permeti’m que posi la paraula al darre-
re «estèrils»–, a on el grup parlamentari que dona recolzament al Govern l’únic que va 
fer, i així ho ha demostrat, va ser dilatar, dilatar temps, que és allò que diuen en català: 
qui dies passa, anys empeny. En aquest cas no estarem parlant d’anys, vostès intentaran 
aturar-ho mesos.
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Però, bé, dit això, Ciutadans què fa? Assumeix aquell compromís i presenta aquesta 
proposició de llei. D’una altra manera, també els ho vull deixar palès, el Grup Parla-
mentari de Ciutadans, en cas de que tinguem viabilitat, que aquesta llei tingui tràmit, 
tinguin per ben segur que nosaltres autoesmenarem aquesta llei que estem presentant, 
entenent que l’hem d’actualitzar i adequar a aquest moment.

Fixi’s que és una llei que engloba..., perquè hem sentit molts de discursos, en comis-
sions, a on no sentíem parlar de bombers i policia municipal, però aquesta llei engloba 
bombers, policia autonòmica, mossos d’esquadra i policia local.

Una oportunitat d’acabar amb discriminacions –discriminacions. Pensin que hi ha 
drets fonamentals que no cal al·ludir: el dret a la igualtat, recollit a la nostra pròpia 
Constitució; però, fixi’s, les discriminacions i vulneracions que provocava en aquests 
col·lectius. Què ens toca fer, al poder legislatiu? Legislar, millorar, adequar i donar via-
bilitat a un reglament convertit en llei, perquè la segona activitat tingui la dignificació 
que es mereix. El que no pot ser que ens trobem davant de vulneracions flagrants, com 
és la convenció de l’ONU, directrius europees, o el mateix informe del síndic, que ja els 
advertia que estaven incomplint..., totes aquestes vulneracions.

Però, fixi’s, en definitiva el treball de fons és salvaguardar drets, com li he dit, un 
d’ells, el de la igualtat, però tots els altres drets. Com he dit en altres ocasions, més enllà 
d’un mosso d’esquadra, d’un bomber, d’un policia local, hi ha una persona, un ciutadà, 
que no per desenvolupar certa professió han de quedar vulnerats ni reduïts ni malme-
nats els seus drets.

És a dir, garantim els mateixos drets que a qualsevol altre treballador a tres col·lec-
tius que, em permetran que posi en relleu i ho vull subratllar, tenen un grau de perillo-
sitat afegit. Tres col·lectius que en molts de casos salvaguarden la nostra tranquil·litat, la 
nostra seguretat en l’àmbit local, en l’àmbit autonòmic, i també quan estem davant, com 
els bombers, d’incendis. Salvaguarden la nostra seguretat, què menys –què menys– que 
aquesta institució els retorni, com no pot ser d’una altra manera, amb un format de llei 
una regulació que els garanteixi aquests drets.

Fixi’s, i els vull recordar la convenció de l’ONU, els recordo que és d’obligat com-
pliment, en base a la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de tractats i altres acords inter-
nacionals. Evidentment que vostès a vegades quan se’ls parla de les normes, de les lleis, 
del que és per a tots, vostès ho eludeixen; van per aquella recta on hi ha el mur al final; 
en molts de casos, fan cas omís de les advertències que els diem molts, i continuen ca-
minant cap a no només a mantenir conflictes, com és el conflicte de la segona oportuni-
tat, sinó a generar-ne de nous. Dit això, mirin si és trist, també els vull recordar, dintre 
d’això, que amb qualsevol llei que entri en conflicte prevaldrà –prevaldrà– en tot mo-
ment la de la convenció. 

Fixi’s que trobem una altra tristor quan trobem que la majoria d’afectats per l’àmbit 
de la segona activitat ha d’anar a salvaguardar els seus drets als tribunals. Una persona 
que desenvolupa qualsevol d’aquestes tres activitats, quan es troba davant d’aquest pro-
blema, no té la cobertura que tenen els altres ciutadans sinó que ha d’anar als tribunals 
per salvaguardar i demanar que els seus drets siguin complerts. Fixin-se, és una dada 
que és notòria: el 98 per cent surten amb sentències favorables dintre de la incapacitat 
permanent. Quin resultat té la justícia? Dir que el 98 per cent de les reclamacions donen 
la raó als afectats, quan davant nostre hi ha una institució que, com avui, té l’oportunitat 
d’arreglar, i convertir, i donar viabilitat a que aquesta llei continuï el seu tràmit, per do-
nar garantia i futur –garantia i futur– a tres col·lectius, com els dic.

Vostès sembla que a vegades perden la memòria quan parlem de certs col·lectius; 
perden la memòria quan estan al davant d’assumir la responsabilitat. Com li deia abans, 
els diputats, aquí, a la cambra, els grups parlamentaris, estem per legislar, i uns altres 
senyors, que són els del Govern, més enllà de tenir comentaris fora de lloc, com ho en-
tenem a vegades o com hem vist aquests últims dies, el que haurien d’entendre i voler 
sentir són els comentaris de responsabilitat; responsabilitat envers la feina, responsabi-
litat envers la conselleria i responsabilitat des del primer minut que s’assoleix un càrrec 
envers el mateix càrrec.

Dit això, fixin-se quan estem davant de dades que a vegades ens esgarrifen. Mi-
rin, cent trenta persones amb invalidesa, a dia d’avui, en aquests col·lectius; dues-centes 
amb segona activitat. Però saben quina és la dada que al Grup Parlamentari de Ciuta-
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dans ens preocupa més? Saben quina és la dada? Les malalties ocultes; que, per dades 
que podem contrastar quan parlem amb associacions, quan parlem amb sindicats, les 
dades ens apunten i ens apropen a una intuïció de dos mil persones que oculten la seva 
malaltia. Saben per què? Oculten la seva malaltia perquè si la fan evident entren en el 
pou; en el pou sense fons d’una llei que no existeix –o sigui, que no els regula–, d’una 
norma o un reglament que no els ofereix garanties, i abans d’entrar en aquesta dinàmi-
ca, on per desgràcia han vist companys en tot aquest camí d’espines, se n’aparten. Què 
provoquem? Ocultament de la malaltia i poder tenir efectius que, per desgràcia –que, 
per desgràcia–, amb una malaltia latent continuen desenvolupant la seva feina per no 
caure en aquest pou que els deia fa un moment: en un pou no reglamentat, en un pou 
que no té llei i en un pou que no té sortida.

Fixi’s com i de quina manera hem de retornar a aquella responsabilitat, a aquella 
responsabilitat de la que li parlava al començament. Una de les possibilitats, un cop re-
gulem, donem tràmit, donem camí i acabem tenint una llei de segona activitat, quina 
serà una d’aquestes oportunitats? Mirin, reubicar. Quan parlem de mossos d’esquadra, 
quan parlem de bombers, quan parlem de policies municipals, normalment trobem que 
les ràtios estan per sota del que tots voldríem veure; quan parlem d’efectius, sempre, per 
desgràcia, parlem de dèficit; però fixi’s com tindríem oportunitat de reubicació de molta 
gent si li fos atorgada aquesta segona activitat. Podríem estar parlant d’oficines de su-
port, suposo, o d’especialitat, administració, altres departaments. D’això ja en parlarem 
dintre de la mateixa llei, que ja li he dit que nosaltres, com a grup parlamentari, l’únic 
que fem és: assolim un compromís i l’autoesmenarem si, de bon profit, tenim la sort que 
avui aquesta llei continuï caminant, com és el desig de tots.

Esperarem una cosa: esperarem que la CUP, en aquest cas, no caigui a la trampa de 
fer el joc a un grup parlamentari i a un govern que ahir, ahir a correcuita... Jo sé que 
alguns grups ja la tenen, deuen tenir aquell esborrany que varen dir que presentaven a 
correcuita ahir a la tarda, a última hora, d’aquesta llei que han hagut de treure del ca-
laix; una llei de què aconsellaria la seva lectura i que, per desgràcia, aquest grup par-
lamentari l’ha rebut per part de tercers, no per part ni del mateix Govern ni del mateix 
grup que li dona recolzament. L’hem hagut de conèixer per tercers.

Fixin-se que la incomunicació a vegades és greu. Fixin-se que quan volem fer un 
treball que ha de ser un treball per a tres col·lectius, com he dit abans, fonamentals per 
a la nostra societat, l’hem de fer entre tots. Vostès, que s’omplen la boca de participa-
ció, és evident aquella participació que vostès gasten quan els toca aplicar-los-la a vos-
tès mateixos. Escoltin-me, vostès «con nocturnidad y alevosía», a última hora. Per què? 
Per buscar un consens. Per què? Perquè veien que aquella esmena a la totalitat que ens 
havien presentat a aquesta llei els perillava. Sap com se’n diu, d’això? Partitocràcia. Sap 
què és la partitocràcia? La pitjor eina per, d’alguna manera, garantir una real democrà-
cia; una real democràcia no només a la nostra societat, als col·lectius, que avui vull do-
nar la benvinguda i agrair la seva presència als diferents col·lectius de la segona activitat 
que avui ens acompanyen, i demanar, tant al grup que dona recolzament al Govern com 
a qui pugui arribar a fer-los cantó amb una esmena a la totalitat, que els mirin a la cara a  
ells, perquè aquest diputat i aquest grup parlamentari que representa aquest diputat, 
l’únic que fan és assumir un compromís de l’última legislatura, assumir la responsa-
bilitat dels que més enllà del dia d’avui, fent de cap de l’oposició, volem governar Ca-
talunya. Deixin de fer volar coloms, deixin de mal menar la política catalana. Si no en 
saben més, si demostren ser uns inhàbils, facin un pas al cantó, que aquí hi ha un grup 
parlamentari, que és el cap de l’oposició, que pot assumir les responsabilitats, les matei-
xes de què vostès fan deixadesa cada dia.

Però permetin-me, davant d’una sentència..., l’altre dia m’esgarrifava quan m’expli-
caven que, davant d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
anul·lava una jubilació forçosa, donava la raó al mosso d’esquadra. Sap per què arribem 
aquí? Perquè no hi ha regulació, perquè no hi ha llei. I espero que vostès..., i els faig un 
prec des d’aquest faristol, els faig un prec apel·lant a la responsabilitat: deixin sobre la 
taula l’esmena a la totalitat, treballem-la tots conjuntament, treballem-la tots els grups 
parlamentaris d’aquesta cambra, perquè és responsabilitat de tots legislar, però també 
és responsabilitat de tots posar-nos al cantó d’un problema que a dia d’avui necessita..., i 
la urgència és donar-li una solució.
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Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

La presidenta

Gràcies, senyor Castel. A continuació, per defensar l’esmena a la totalitat presentada 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula el senyor Lluis Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Conseller d’Interior, enhorabona pel nomenament i bona feina. 
Director general, secretari general del departament, representants d’AILMED i altres 
persones amb inquietud per aquesta proposició de llei, haig de justificar quin és el posi-
cionament de Junts pel Sí i de per què hem presentat esmena a la totalitat en aquest pro-
jecte. Hi ha un motiu, que és bàsic i fonamental en política, i és que no estem d’acord amb 
el contingut del projecte que ha presentat Ciutadans. No estàvem del tot d’acord tampoc 
amb un projecte inicialment elaborat per part d’AILMED al seu moment. 

Ens vam comprometre que demanaríem informe a la Comissió Jurídica Assesso-
ra i, certament, l’informe de la Comissió Jurídica Assessora era contundent tant en la 
necessitat de regular la segona activitat, que en això em sembla que hi estem absoluta-
ment tots d’acord: hi estava d’acord el Govern, hi estava d’acord la Comissió Jurídica 
Assessora i hi estaven d’acord tots els grups parlamentaris, en això sí que hi ha consens 
i, d’alguna manera, nosaltres, com a grup parlamentari que dona suport al Govern, en-
tomem la necessitat d’aprovar aquesta llei, que afecta des d’una perspectiva legal un 
col·lectiu important de persones, però, tal com deia el diputat de Ciutadans, afecta molt 
directament la dignitat de les persones, la dignitat laboral, per una banda, i la dignitat 
personal. Però és conegut que difícilment el Grup Parlamentari de Junts pel Sí i el Grup 
Parlamentari de Ciutadans coincidirem amb la concreció d’aquest projecte. I explicaré 
els motius pels quals el nostre plantejament és molt i molt diferent del que fa Ciutadans. 

I quan s’ha parlat abans que hi ha d’haver un text alternatiu, o hi hauria d’haver un 
text alternatiu, i el Govern tenia un text alternatiu preparat, s’havia de treballar aquest text 
alternatiu no només des de la perspectiva estrictament d’Interior, perquè això tenia con-
seqüències des d’un punt de vista laboral i, per tant, també de funció pública, hi va inter-
venir Funció Pública i, per tant, conselleria de Governació, per una banda, i hi va interve-
nir també la vicepresidència del Govern i la conselleria d’Economia, per l’altra. Per tant, 
sumar les directrius de tres departaments i, per tant, treballar de forma transversal genera 
certes dificultats. I les dificultats han estat consensuar un document, un projecte que ahir 
vam entrar al registre del Parlament. I aquest és un projecte tan lícit, tan lícit –i aquesta 
és una proposició més enllà d’això, de la nomenclatura–, és un projecte tan lícit com el 
que han presentat vostès. I igualment lícit que el que ha presentat el Grup Parlamentari de 
Ciutadans. 

S’omplen la boca, vostès, també, de participació, de tràmit d’esmenes, de treballar 
des d’un punt de vista parlamentari. I el que volem fer, i en això possiblement estem 
parcialment d’acord, és que aquesta és una llei que, com que afecta no només laboral-
ment els treballadors, sinó que té una afectació molt clara i molt definida a la dignitat 
professional d’aquests treballadors, nosaltres ens veiem també en la necessitat de tre-
ballar a fons aquesta llei. I la tenim treballada, i la tenim perfectament treballada, més 
enllà que vostè digui que no. Perquè, de fet, vostè ha de dir que no quan jo dic que sí, 
només faltaria. 

Una de les novetats en política seria que ens poséssim d’acord realment i que ens 
deixéssim de fer, tal com ha dit vostè en un moment determinat..., però al final ha acabat 
dient, senyor Castel, ha acabat dient: «Miri, nosaltres som molt estrictes amb les per-
sones», amb la gent d’AILMED, que també ens hi hem reunit nosaltres com a grup que 
dona suport al Govern, no s’hi ha reunit vostè sol, i hem tingut moltíssimes reunions. 
Però després de la seva intervenció, el resum seu sap quin ha estat? Que després m’ha 
cridat l’atenció. Diu: «No, com que no confiem en que ho faran vostès, el que ha de fer 
la gent és confiar que ho farem nosaltres quan guanyem les eleccions i estiguem al Go-
vern.» Per tant, vostè al final també ha portat el debat no en les qüestions que tenen a 
veure amb la dignitat professional i laboral, sinó que ho ha portat en el debat polític. I és 
aquí que hom pensa que tan legítimament vostè defensa les seves propostes com defen-
sem les nostres des de la perspectiva de donar suport al Govern.
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Aquest document i aquest text alternatiu sap perfectament que afecta els mossos 
d’esquadra, les policies locals i els bombers. I el document que nosaltres hem presentat i 
la proposició de llei que nosaltres hem presentat explica clarament què vol dir de forma 
concreta estar en segona activitat, en quins supòsits s’està en segona activitat, en quins 
supòsits no s’està en segona activitat, quin és el catàleg de llocs de treball. Cada un dels 
departaments de bombers, de mossos d’esquadra i de la policia local l’han de definir 
quan s’aprovin els llocs de treball i les plantilles anualment, mitjançant els pressupos-
tos en els ajuntaments, i igualment també, en el que afecta la Generalitat de Catalunya, 
pel que fa als bombers i als mossos i, per tant, des d’aquesta perspectiva, en la definició 
d’aquests llocs de treball hi haurà la possibilitat d’incardinar aquests llocs destinats a la 
segona activitat. I a més a més hi haurà un procediment tècnic, mèdic, que justificarà 
aquesta segona activitat. 

I pel que fa a una altra qüestió que també permetia pensar que realment s’estava co-
metent..., una qüestió que tenia a veure amb la dignitat professional és que tot el que tin-
gui a veure amb el que són les armes reglamentàries, que, certament, en el nostre text 
defensem que en qüestions molt puntuals de mossos d’esquadra i de policia local és obvi 
que, si un treballador no es troba en determinades condicions psíquiques i fins i tot fí-
siques, es pugui, d’alguna manera, justificar que no es disposi de l’arma reglamentària. 
Però tot el que fa al que és pròpiament el fet de ser mosso d’esquadra, en aquella situa-
ció certament injusta que els mossos d’esquadra no disposaven fins i tot pràcticament ni 
de la placa, totes aquestes qüestions que afecten la dignitat estaran resoltes en el nostre 
text, i espero que també en el seu, perquè també entenc que vostès han estat d’alguna 
manera amatents al que els han demanat en aquests temps que ens hem reunit amb la 
majoria d’associacions.

Per tant, les qüestions de dignitat personal i laboral estarien resoltes amb aquest 
text. La qüestió de l’arma reglamentària, és obvi que si no es disposen d’unes determi-
nades aptituds psicofísiques no es pugui plantejar el manteniment de l’arma en deter-
minats casos. I el que fem és objectivar molt el procés, i diem qui pot iniciar un pro-
cés d’aquestes característiques. Doncs, es pot fer d’ofici. La mateixa direcció, amb un 
certificat mèdic i amb uns justificants mèdics, pot iniciar d’ofici aquest procediment, i 
pot fer-ho també la persona interessada, a instància de part, a instància del treballador, 
i s’han de portar els informes mèdics corresponents, i, en un moment determinat, quan 
s’ha fet la sol·licitud, i passats els dies corresponents, s’ha de sotmetre a reconeixement 
mèdic per part del Departament d’Interior, en aquest cas, per part de la Direcció Gene-
ral de Bombers i per part dels ajuntaments corresponents, i en poc temps, i escoltat un 
tribunal mèdic, que des de la nostra perspectiva ha d’estar constituït per tres persones 
–que aquestes són segurament les qüestions que hem de treballar des d’un punt de vista 
parlamentari–, totes, evidentment, especialitzades en medicina, una del departament, 
una altra persona designada a instància de part pels interessats –per tant, hi hauria una 
participació directa i garanties d’un assessorament mèdic, també, per part dels treballa-
dors–, i, per altra banda, una tercera persona que també vindria, d’alguna manera, defi-
nida a partir d’un sorteig, però que tingués els coneixements suficients per justificar la 
seva intervenció en un procés d’aquestes característiques.

Per tant, hem definit molt clarament com es fa aquest procés. Hem formalitzat el 
procés d’esdevenir en situació de segona activitat i, a més a més, quines conseqüències 
tindrà l’esdeveniment d’aquesta segona activitat. El dictamen tindrà tres respostes. Una, 
que no tingui sentit la segona activitat, perquè des d’un punt de vista mèdic no es jus-
tifica. Hi ha uns determinats elements i unes determinades proves mèdiques que justi-
fiquen que una persona es trobi en segona activitat i que no hi hagi manera de generar 
discussió ni generar, des d’aquesta perspectiva, conflicte. I hi intervenen metges, hi in-
tervenen persones especialistes en la matèria. I, per tant, aquells metges o aquells foren-
ses que acreditin que un treballador no es troba en condicions de fer la feina que havia 
desenvolupat amb normalitat i habitualitat –que aquesta és una altra qüestió, també, que 
cal remarcar–, el metge o el tribunal dirà que la persona que es troba amb unes deter-
minades limitacions i unes determinades mancances no pot desenvolupar la feina que 
feia tant si era bomber..., les feines que són fonamentals i bàsiques, i en aquests casos, 
sobretot, pel que fa a la policia local, els Bombers i els Mossos d’Esquadra, estem par-
lant d’activitats d’intervenció, estem parlant d’activitats que tinguin, d’alguna manera, la 
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necessitat d’utilitzar la força física o les condicions físiques mínimes per poder desen-
volupar el treball pel qual en un moment determinat van fer unes oposicions i van obte-
nir la plaça corresponent.

Per tant, un escenari és que hi hagi justificadament la necessitat d’una segona acti-
vitat. El segon escenari és que no n’hi hagi. Evidentment, des d’un punt de vista admi-
nistratiu, qui no estigui d’acord amb aquesta resolució tindrà els mecanismes adminis-
tratius de recurs per d’alguna manera manifestar el desacord i que hi hagi una instància 
superior que d’alguna manera decideixi quina és la resolució final d’aquesta qüestió. 
I un altre tema important, i és que de forma provisional es pot deixar de treballar men-
tre es tramiti tot l’expedient, es pot deixar de treballar en aquest lloc, però mantenint 
econòmicament els recursos econòmics que rebia, d’alguna manera, la persona que està 
en aquesta situació.

Per tant, hem intentar incorporar en aquest text totes les garanties, la majoria de les 
quals ens les van demanar les associacions. No hi ha cap de les inquietuds, de les recla-
macions i de les reivindicacions que no figurin en aquest text, i si no hi són totes les que 
aquest col·lectius demanaven, que veig que alguns expressen la seva negació respecte al 
que deia, és probable que sigui en el moment de les esmenes i de la tramitació del pro-
jecte que hi puguem incorporar el que sigui necessari. Per tant, estem disposats i estem 
oberts a tirar endavant aquesta llei per tal de que es resolgui no només una qüestió d’àm-
bit laboral, sinó que és una qüestió que afecta l’estructura bàsica dels departaments afec-
tats. És a dir, no només cal que aquesta gent o aquestes persones que han tingut un acci-
dent o una malaltia professional i que estan limitades per desenvolupar la seva funció la 
puguin continuar desenvolupant amb les mateixes condicions econòmiques –que aques-
ta també és una altra qüestió important– del lloc de treball que ocupaven, sinó que a més 
a més això és important, també, perquè el Cos de Mossos d’Esquadra i el Cos de Bom-
bers han de tenir i de treballar amb eficiència i amb eficàcia. I tenir un règim de segona 
activitat em sembla que és una necessitat absolutament fonamental i estratègica, fins al 
punt que fins ara i durant aquests anys s’ha regulat tot això a través de decrets. Ja estem 
d’acord amb la majoria que això no es pot regular per decret, motiu pel qual i motiu que 
justifica la tramitació d’aquesta llei.

I, ja ho he dit abans, les dificultats han estat i són encara en treballar transversalment 
entre tres departaments; tot el que és la tramitació administrativa i tota la tramitació re-
glamentària que fa que aquí puguem presentar aquesta proposició al Parlament necessi-
ta la intervenció de molts departaments. I fer esment d’una qüestió que ens ha preocupat 
especialment, i és que els afectats són funcionaris i, per tant, s’ha de tenir en compte el 
criteri de funció pública, evidentment. I són funcionaris del Govern de la Generalitat, la 
majoria, i dels ajuntaments. I, per tant, necessiten certament aquesta regulació.

Hem intentat, a més a més, fer-ho amb el màxim de garanties, com tot el que fa o 
intenta fer aquest Govern. Garanties màximes vol dir que hi hagi la possibilitat de la 
intervenció directa dels professionals afectats en tot el procés, que aquesta era una pre-
ocupació que també preocupava. Els afectats directament tindran la possibilitat d’acos-
tar-se a l’Administració i que l’Administració no els generi desconfiança, i que desa-
pareguin aquestes dues mil malalties que diu el senyor diputat de Ciutadans, que són 
malalties que són d’alguna manera desconegudes i que no apareixen precisament per-
què no hi ha regulada una segona activitat en el cas de Mossos d’Esquadra i en el cas 
de Bombers. El compromís del conseller, el compromís del Govern i el compromís del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí és tirar endavant aquesta llei.

Vostès han aconseguit una cosa: que ens posem d’acord en una cosa tan important 
que és que hem de tramitar la llei i, per tant, que hem de modificar la regulació que hi 
havia fins ara. Això és important, perquè en moltes qüestions, fins i tot, no coincidim en 
la diagnosi, i en aquesta qüestió coincidim en la diagnosi. I és veritat que no coincidim 
exactament amb el plantejament que fa el Grup de Ciutadans. I això és lògic, i això és 
el parlamentarisme, i per això hi ha una tramitació que estem disposats a obrir-la, pre-
sentant com hem presentat aquest text ahir a la tarda al Parlament, que des d’un punt 
de vista polític els pot semblar oportunista...., el cert és que aquí es fa, al Parlament..., 
tot i que el senyor Castel deia que havíem de tenir molt en compte les inquietuds de 
les persones, que ho tenim, ja he fet referència anteriorment que ha acabat dient que el 
que caldria és que governés Ciutadans i no el Govern actual. Qui decidirà qui governa 
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aquest país seran els ciutadans de Catalunya, ni més ni menys. I, en tot cas, la majoria 
parlamentària que dona suport al Govern permet que aquest Govern tingui l’estabilitat 
necessària per continuar governant fins que el president de la Generalitat –que, de fet, 
és la seva competència– decideixi, passat el referèndum de l’1 d’octubre, convocar les 
eleccions, si evidentment el referèndum surt negatiu, tal com ell ha explicat.

Més enllà d’això, tenim temps de tirar endavant moltes lleis. Avui el president ha fet 
una explicació molt concreta del que ha estat l’obra de govern, tot i que alguns concen-
tren la seva atenció només estrictament en el referèndum. Hem fet, i vostès ho saben, i, a 
més a més, han donat suport a algunes iniciatives parlamentàries del grup que dona su-
port al Govern i al Govern en concret, en alguns casos de forma contundent. I, per tant, 
ha d’entendre que, en algunes perspectives, Ciutadans i Junts pel Sí no coincideixin, i 
per això els demano que utilitzem el Parlament per tirar endavant una llei que satisfaci 
les inquietuds de les associacions i les persones afectades, això és el principal i el més 
necessari. Però hem de fer una llei, i vostès en són molt especialistes..., s’ha de fer una 
llei que s’adeqüi a les normatives que pensem afectar, que són la Llei de policia, la Llei 
de policies locals i tot el que té a veure amb les competències estrictes del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, que aquesta és una qüestió també important, que s’ha de res-
pectar el que diu l’Estatut de Catalunya en aquesta qüestió.

Si arribem a un acord en aquestes qüestions, és evident que trobarem el camí per fer 
una llei, hi insisteixo...

La presidenta

Senyor Guinó, ha exhaurit el temps.

Lluís Guinó i Subirós

...que satisfaci... –ara acabo, presidenta; gràcies–, que satisfaci l’interès de les perso-
nes afectades i que sigui una llei, a més a més, homologable a la normativa bàsicament 
europea i més moderna en aquesta perspectiva de la regulació de la segona activitat.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació té la paraula, per a un torn en contra, el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, presidenta. Senyor Guinó, li agafo la paraula en el sentit de..., miri, retiri 
l’esmena a la totalitat. Com li he dit, nosaltres pròpiament autoesmenaríem aquesta llei, 
que no és nostra, que ve de 2015. Fixi’s si han tingut temps d’arreglar les coses: dos anys 
–dos anys. Parlar del que podríem haver fet no ens soluciona el problema, que és real i 
el tenim a dia d’avui. Li agafo la paraula: treballem-la conjuntament, autoesmenem-la 
des del Grup Parlamentari de Ciutadans i que presentin esmenes tots els grups parla-
mentaris d’aquesta cambra; que sigui de tots els grups parlamentaris, no per als grups 
sinó per als col·lectius i els diferents col·lectius que engloben la segona activitat, per a 
tots els afectats d’aquesta situació, per a tota aquella gent que s’ha sentit discriminada, 
com li deia abans, amb els seus drets vulnerats, però treballem-la conjuntament.

Pensi que l’esmena a la totalitat que vostès ens presenten no és una..., i la llei que 
varen intentar, com deia ahir, entrar de pressa i corrents pel Registre, li haig de dir una 
cosa: permeti que passi els tràmits que ha de passar. Vostès el que estan fent amb l’es-
mena no és una esmena al text presentant el que varen presentar ahir; vostès estan man-
tenint una esmena a la totalitat. Agafi les seves paraules, senyor Guinó, que me les faig 
meves i li agafo aquest guant; retirin l’esmena a la totalitat, treballem-ho tots els grups 
parlamentaris conjuntament per donar solució a qui li deia fa un moment, a qui són els 
verdaders afectats, els verdaders que pateixen, des de diferents col·lectius, com li he dit 
abans, tres col·lectius fonamentals per a la nostra autonomia catalana, com són Bom-
bers, Mossos d’Esquadra i policia local.

No voldria veure mai més... I, fixi’s, jo soc d’una província, que és Girona, i jo vaig 
viure el que li va passar a aquell policia municipal a Figueres. El que no pot ser és que 
una institució, davant d’una invalidesa, davant d’un problema de salut, davant d’un pro-
blema que li hem de donar resposta des de la sanitat, sí, però des de l’Administració, 
quan no hi ha més regulació –que és el que demanem que comenci a caminar avui– se’l 
faci fora com se’l va fer. I com ell, tanta gent. Avui he tingut la sort..., he sortit aquí a 
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fora perquè hi havia diferents membres d’aquest col·lectiu en manifestació, i se m’ha 
presentat una persona que jo no coneixia fins a dia d’avui, i m’ha dit, diu: «Pensi que jo 
era caporal de Mossos d’Esquadra, i a dia d’avui, com no he tingut sortida amb aquesta 
cosa que anomenen “la segona activitat”, perquè no està regulat, perquè no hi ha un re-
glament...» Sap què fa aquest senyor, amb tota la seva dignitat? No estic fent deprecia-
ció d’una feina, de qui desenvolupa una tasca, sigui la que sigui, però aquest senyor em 
deia: «Jo feia de caporal i la meva minusvalidesa només em permet treure les papereres 
de l’ABP en què, per causalitat, treballava jo.»

Si això no és tornar la dignitat a les persones, i persones que varen fer un procés 
d’acadèmia, que varen obtenir una titulació, que varen desenvolupar una tasca tan lloa-
ble com era el cas d’aquest senyor, de mosso d’esquadra, però extensiu a bombers i a po-
licia municipal..., com no podem, des de la institució, retornar-los el que és de rebut que 
tinguin, que és un reglament, una llei que els empari? I, com els he dit abans, i faig un 
clam a tots els grups parlamentaris d’aquesta cambra: fem-la entre tots; presentem les 
esmenes a aquell primigeni que és el que venia des de 2015 i es va començar a treballar, 
que és al que Ciutadans es compromet i presenta; treballem tots, des d’un cantó de la 
bancada fins a l’altre cantó, inclús el grup que dona recolzament al Govern.

Senyor Guinó, l’oportunitat està a la seva decisió i la del seu grup, i poder a la del 
conseller i la seva conselleria. Agafin el problema, regulin el problema. Ens tindran tre-
ballant, fent esmenes, presentant esmenes, igual que tots els grups parlamentaris. Això 
no ha de ser la llei d’un grup, no ha de ser la llei d’un partit, ha de ser la llei dels afectats 
per aquest problema, que a dia d’avui són molts i sort en tenen que es varen mobilitzar 
en el seu dia diferentes representacions de la segona activitat per posar veu, per posar 
cara i per posar paraules a on hi havia cops de porta. Tenen l’oportunitat, agafin-la i re-
gulem-ho entre tots.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

La presidenta

Gràcies, senyor Castel. A continuació, per a fixar el seu posicionament, té la paraula 
el senyor Carles Castillo, del Grup Parlamentari Socialista.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Saludar, en primer lloc, els sindicats que 
avui ens acompanyen; especialment, si m’ho permeten, AILMED, Ailbod i Ailpold, 
que estan avui aquí acompanyant-nos en aquest debat. Bona tarda.

Com dic, estem al debat a la totalitat de la Proposició de llei de regulació de segona 
activitat de bombers, mossos i policies locals; una situació a la que passen els treballa-
dors i treballadores d’alguns cossos d’emergències, les funcions dels quals són eminent-
ment operatives, i en ocasions especialment arriscades i penoses, quan perden alguna 
de les aptituds psicofísiques que necessiten per desenvolupar el seu treball; una situació 
regulada de manera dispersa i desigual, amb diferents normatives, depenent del cos de 
què es tracti. Cal, doncs, una certa harmonització i garantia d’igualtat entre tots els i les 
afectades.

Per això recolzarem, ja els aviso, que la proposta segueixi el seu tràmit parlamenta-
ri, perquè la veiem necessària, completament necessària i adequada. Però també he de 
dir i he d’avisar que crec que hem de revisar el contingut literal. També ho deia el com-
pany Castel, de Ciutadans. Crec que no ha tingut en compte algunes qüestions sobretot 
municipals, del món municipal. La mateixa Federació de Municipis de Catalunya a la 
seva comissió permanent valora negativament el contingut de la proposta i fa una sèrie 
d’advertiments que no han estat tinguts en compte en la seva última redacció.

Una llei necessària, per tant, però no així. I deixi’m que li digui també amb tot el 
«carinyo» i amb tot el respecte, senyor Castel. Presentava la proposta només pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, quan havíem pactat i quedat tots els grups parlamentaris de 
l’oposició d’intentar fer una presentació conjunta i que tingués en compte tot el que pre-
ocupa als ajuntaments i a les policies locals –sí, senyor Castel–, que és el que ha quedat 
més coix en la proposta.

El dia que aprovàvem tota l’oposició en conjunt una proposta de resolució genèrica a 
la Comissió d’Interior –que, per cert, vaig escriure jo personalment–, que donava garan-
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tia mentre es tramitava la llei perquè no es produís cap situació d’indefensió entre cap 
bomber, mosso o policia local, vostès estaven fent-se la foto, presentant aquesta propo-
sició de llei que avui debatem.

I també és cert, no l’hi negaré, que el compromís d’aquest mandat era presentar ja 
una proposició de llei en base al que se’ns passava des de les entitats de discapacitats, 
però esmenada en el sentit que li apuntava abans. A això em vaig comprometre i això 
se’ns va anar retardant, també ho reconec. 

Igual que és cert que tots els grups parlamentaris –tots els grups parlamentaris–, 
inclòs Convergència Democràtica i Esquerra Republicana, representats pel senyor Jor-
di Turull i la senyora Marta Rovira, vam signar un compromís al final de la legislatura 
passada on dèiem que portaríem exactament aquest mateix text al seu tràmit parlamen-
tari. Ha acabat quasi la nova legislatura i encara estem en el mateix punt. És per fer-nos-
ho mirar tots plegats. A veure què és el que transmetem des de la política i la confiança 
que donem quan ens comprometem a alguna cosa. És cert, i també ho he de reconèixer.

Però també penso que vostès ho han fiat tot, per posar-se una medalla, a la nostra 
bona voluntat, perquè s’han arriscat clarament a que nosaltres diguéssim ara que no a la 
proposició de llei. I han estat a punt d’aconseguir-ho, perquè han trencat d’alguna for-
ma el consens, senyor Castel. I nosaltres, per responsabilitat i coherència, perquè ens 
creiem que aquesta llei és necessària, que els col·lectius s’ho mereixen, el mantindrem, 
malgrat tot.

Tothom parla de cossos de seguretat, però massa vegades sense tenir en compte el 
que pensen els cossos de seguretat. Nosaltres, ja l’hi dic, estem fent un esforç en aquesta 
votació, un esforç pels col·lectius de bombers, mossos d’esquadra i policies locals, que 
aguanten la nostra seguretat moltes vegades només gràcies al seu abnegat treball i de-
dicació personals. Fem l’esforç perquè la llei segueixi el seu tràmit parlamentari, i en 
el benentès que durant aquest procés la canviarem, el que calgui. I, a més, crec que els 
impulsors també en són conscients, perquè també els hi hem dit. 

Hem d’apropar el sentit de la llei als nostres pobles i ciutats; hem de fer el món mu-
nicipal partícip i protagonista d’aquesta llei. Hem d’assegurar que cap treballador pú-
blic d’emergències quedi desprotegit per la seva administració si pren qualsevol tipus 
de mal. Però ho hem de fer sense que signifiqui carregar encara més sobre les gastades 
economies dels ajuntaments, o carregant només sobre els ajuntaments.

Cal, doncs, una regulació comuna de la segona activitat, però cal fer-la amb rigor, 
eficàcia i voluntat de consens. Cal també la participació dels representants sindicals dels 
diferents cossos. Això té especial rellevància, ja que, com deia abans, sempre s’han fet 
les lleis per a ells sense ells, i la implementació sempre ha sigut problemàtica, per no dir 
impossible. Només així ens en sortirem i ho aconseguirem.

I per al Govern també tinc algunes qüestions, també els he de dir el que penso. Vos-
tès, com he dit, van signar també aquell compromís amb les associacions de discapaci-
tats. I no només ho han incomplert reiteradament posant tots els pals possibles a les ro-
des –de fet, ara presenten una esmena a la totalitat d’aquell text que es van comprometre 
a recolzar–, sinó que crec que, a més, mai han tingut voluntat de complir-ho, senyor 
Guinó. Vostès es van comprometre a presentar un projecte o una proposta de llei com a 
alternativa a la present, i la van presentar ahir mateix. A buenas horas, mangas verdes, 
senyor Guinó. Jo crec que no és el moment de presentar-la, el dia abans, per paralitzar 
suposadament o per afavorir l’esmena a la totalitat. Jo crec que no són formes. Pensem, 
doncs, que tot han estat maniobres evasives i de nou per anar guanyant temps. Doncs, 
així, tampoc.

Però permetin-me no acabar en negatiu. Esperem que tots plegats, com també apun-
tava el senyor Castel, ens posem les piles i que aconseguim una llei que doni solució 
a tots els problemes amb què s’han trobat els col·lectius de funcionaris, que són molts, 
treballadors de la nostra seguretat, i que realment els nostres ajuntaments s’hi sentin 
plenament representats. Avui dia, en ple segle xxi, una discapacitat no pot comportar 
que es perdi la feina. Qualsevol persona som susceptibles de ser discapacitats, qualse-
vol podem prendre mal i passar a ser del col·lectiu de discapacitats, qualsevol dels que 
estem aquí presents. Ha de ser obligació de la seva administració de pertinença assumir 
la seva integració, però ho hem de fer sempre amb els peus enganxats a la realitat. Per 
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això treballarem, comptin amb nosaltres. Bombers, mossos i policies locals, estem amb 
vosaltres.

Gràcies.
(Aplaudiments.)

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Castillo. A continuació, té la paraula el senyor Marc Vidal, 
del Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot.

Marc Vidal i Pou

Gràcies, presidenta. En primer lloc, conseller, permeti’m acompanyar-lo en el sen-
timent pel seu nomenament, cosa que no havia fet encara, bé, o felicitar-lo, com vostè 
prefereixi. Una salutació també a les persones dels col·lectius que ens estan seguint.

Jo em limitaré a parlar de la proposició de llei que avui es presenta, perquè de la que 
ens ha explicat en detall el senyor Guinó, que desconeixem, avui no toca. Suposo que 
ho ha explicat tant perquè difícilment quedarà temps en aquesta legislatura per poder 
fer-ne un debat com cal, almenys és el que sospitem els malpensats. Ho considero clara-
ment una actitud oportunista, totalment. Tot i que és evident que seria la primera petita 
victòria de la presentació de la proposició d’avui, que el Govern finalment es mulli, cosa 
que fins ara no havia fet.

Parlarem de la seva proposta, doncs. Vostès ens presenten, tal com s’ha dit aquí, una 
proposició de llei per regular la segona activitat dels tres cossos operatius, que és estric-
tament el mateix text que els grups parlamentaris de la desena legislatura vam presentar 
al Parlament poc abans que aquest es dissolgués per la convocatòria de noves eleccions. 
En aquella ocasió es va voler mostrar un suport simbòlic de tots els grups del Parlament 
a la millora de la regulació, per la via d’una llei, de la situació d’aquesta segona activi-
tat per a totes aquelles persones dels cossos operatius que per una qüestió sobrevinguda 
pateixen algun tipus de disminució funcional que els impedeix fer al complet l’activitat 
habitual d’aquests cossos. 

Dic «suport simbòlic» perquè juntament amb el compromís de la presentació era 
evident per a tothom, també per a l’associació promotora del text, que la legislatura es-
tava agonitzant i que no podria acabar el seu tràmit per falta de temps. De fet, aquesta 
associació demanava que es tramités per lectura única, donat que tots els grups del Par-
lament hi donaven suport. I els grups d’aleshores ho van desaconsellar perquè el tema 
és necessari, però, com sabeu tots, és complex. I no tothom pot assumir tal qual un text 
presentat per una associació quan hi ha implicades qüestions de competències, qües-
tions de representativitat, qüestions pressupostàries. Ja hi ha regulacions de la segona 
activitat que, evidentment, no donen resposta suficient a les necessitats de les persones 
afectades, però que precisament per això, perquè no donen resposta suficient, cal asse-
gurar de fer-ho bé, que no fos que per fer-ho sense amplis consensos seguissin deixant 
igualment mal regulat aquest tema, però aquesta vegada en forma de llei.

Deixin-me fer un «Kit Kat»: fixin-se en les dues condicions bàsiques de la lectura 
única –presentada per tots els grups i amb poca complexitat–, i com van ser de curosos 
en complir-les els grups d’aleshores i com estem essent d’imprudents els grups actuals 
al passar-nos per l’esquena aquestes prevencions de lectures úniques, en legislacions 
que probablement tenen molta més afectació que la que estem discutint avui. Tanco el 
«Kit Kat».

Doncs, bé, avui ens tornem a trobar aquí igual. Entrarem a discutir la mateixa pro-
posició en un moment de la legislatura agònic, i si bé haurem donat un pas més, que és 
el debat que estem fent avui, seria difícil ser optimista, encara que es tramiti, amb rela-
ció a la finalització i aprovació del projecte per una qüestió de temps. 

I en això sí que el meu grup voldria ser molt clar. Si es tramita no voldríem anar rà-
pid, sobretot perquè entenem que hi ha elements importants o bé que no es contemplen 
o bé que es contemplen massa i sobre els quals cal arribar a acords de consens entre di-
ferents administracions i col·lectius. I això porta temps. 

Suposo que als grups polítics del Parlament, tal com s’ha fet aquí, se’ls pot recla-
mar coherència amb el compromís que es va signar abans de finalitzar la legislatura 
passada, de presentar novament la proposta en la present legislatura. I ho dic en terce-
ra persona perquè es pot reclamar als grups que hi eren, alguns no només hem canviat 
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el nom, sinó que ens hem presentat a les eleccions amb compromisos i amb programes 
diferents. 

Per això, per decidir el nostre vot, que ja els avanço que serà contrari a l’esmena a la 
totalitat, hem valorat no aquest hipotètic compromís, sinó l’oportunitat de tramitar ara 
la proposició de llei i també el seu contingut. Mirin, el contingut complet, tal com s’ha 
dit per aquí, no ens agrada. I intentaré explicar les raons, tot i que naturalment la solució 
en el debat d’un projecte de llei és presentar esmenes i trobar consensos després de sen-
tir tothom, tal com proposava el mateix senyor Castel. 

Per exemple, no compartim que en la justificació s’apel·li com a element essencial a 
l’incompliment de la Convenció de l’ONU dels drets de les persones amb discapacitats, 
i s’incloguin en la proposició, a més de les persones amb diversitat funcional, altres col-
lectius, com els majors de cinquanta-set anys o persones embarassades, per exemple. 

Amb això no vull dir que aquests col·lectius no s’hagin d’acollir a la segona activi-
tat, que crec que és positiu, però evidentment no sota el paraigües de la convenció de 
l’ONU, que s’agafa com a bandera, sinó sota el paraigües d’uns drets que estan regulats 
per altres lleis i que han de ser objecte de negociació col·lectiva, quan afecten la concre-
ció de les seves condicions laborals, que són en aquests dos casos exclusivament del que 
estem parlant. Per tant, són situacions essencialment diferents que no podríem barrejar 
en el mateix sac.

Precisament això ens situa en un altre dels aspectes que tampoc compartim. El text 
ve a regular objectius de la segona activitat, característiques, l’accés..., però, a més, hi 
barreja aspectes de condicions laborals que no pertoquen a un text legal, sinó a la nego-
ciació col·lectiva; entre altres coses perquè si queden fixats per llei el que passa és que 
limitaran la capacitat d’aquesta negociació col·lectiva, que podria permetre millorar-los 
en un futur adaptant-se a les circumstàncies.

I hi ha un tercer aspecte que tampoc ens sembla bé, que és com es resol el paper del 
món municipal. Mirin, si no hem estat capaços en tots aquests anys de fer la llei de po-
licia integral de Catalunya per la complexitat del món municipal, no podem ara obviar 
que hi ha aspectes que s’haurien de regular en aquest futura llei integral de policia –si 
és que algun dia a la vida la tenim–, per poder implementar alguns dels articles que vos-
tès presenten en la seva proposició. Entre altres coses, l’autonomia municipal ha permès 
regulacions de la segona activitat raonables en alguns municipis; en d’altres, no tant, i 
en d’altres no n’hi ha cap. Però segueixen tenint competències sobre la seva policia i, 
per tant, res del que escrivim en aquesta proposició es pot fer sense abans haver trobat 
el consens del món municipal.

I si valorem l’oportunitat de presentar-la, també creiem precisament el que he dit 
abans, que no és el millor moment. Primer, perquè malgrat que siguin molt millorables, 
tal com s’explica en l’exposició de motius, existeixen decrets reguladors tant en el Cos 
de Mossos com en el de Bombers com en algunes policies locals; i ens consta que s’han 
estat negociant condicions laborals amb representants dels treballadors. En segon lloc, 
perquè si volem fer la feina ben feta ens tornarem a trobar amb una llei que no acaba-
rà els seus treballs dins d’aquesta, permetin-me dir, hipotèticament curta legislatura. 
I en tercer lloc perquè hi ha elements que han canviat o que estan a punt de canviar, per 
exemple, la previsió d’un decret proper que regularà la jubilació anticipada als seixanta 
anys de tota la policia local d’Espanya. I això implica que caldrà fer unes previsions de 
plantilla completament diferents. 

Ara bé, tal com he dit, malgrat tots els malgrats, hi ha una oportunitat en positiu que 
s’ha començat a veure avui amb aquesta presentació in extremis del Govern del seu pro-
jecte de llei, que és justament la pressió que aquest debat està exercint sobre el Govern, 
perquè entomi d’una vegada un problema que és una necessitat que és evident que s’ha 
de resoldre bé, que es va començar a regular –ho recordo, hi havia negociació en l’èpo-
ca del conseller Saura–, però que després va anar quedant abandonat, perquè és difícil i 
perquè és complex. 

I si el Govern ho entoma, hauria de voler dir –hauria de voler dir– que haurien d’in-
tentar anar buscant tots els consensos necessaris per presentar un projecte amb la im-
plicació del Govern, però no només del Govern, de l’actual o del que ha de venir, si és 
que en vindrà algun altre, perquè del que es tractaria és de trobar els punts d’acord com-
partits.
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Per tant, a nosaltres no ens agrada tot el text presentat; no ens agrada tampoc l’opor-
tunisme de Ciutadans de presentar-lo avui en solitari, d’exigir que es presentés avui en 
aquest moment, en aquest últim Ple –no ens agrada, això–, sabent que té molt poques 
possibilitats d’acabar prosperant, però nosaltres, tal com he dit, no impedirem la seva 
tramitació precisament per donar validesa a l’oportunitat que acabo d’esmentar. I, per 
tant, tal com he dit, votarem en contra de l’esmena a la totalitat.

Ens semblaria correcte que s’obrís un procés de ponència. Ens semblaria imprescindi-
ble que en aquest procés comparegués el món municipal, els representants sindicals i els 
responsables del Govern, amb els quals no s’ha comptat per a aquest text, o no s’ha comp-
tat prou, suficientment, a l’hora de fer el redactat final d’aquest text, que ja té uns quants 
anys. Ens semblaria necessari, evidentment, que hi hagués un marc bàsic regulador comú 
que donés seguretat en la seva feina a les persones dels cossos operatius que han patit al-
gun tipus de disminució funcional a causa d’una situació sobrevinguda. I ens semblaria 
necessari que, per fer-ho, es tinguessin en compte les aportacions de tots els col·lectius 
que compareguessin en aquesta hipotètica ponència per poder trobar tots els consensos 
imprescindibles per aportar un nou text –ni un ni l’altre, un nou text–, de compromís, 
amb capacitat real de poder-se portar a terme, i no només de fer volar coloms, i no només 
de fer-nos trampes al solitari, perquè així es puguin resoldre les mancances evidents que 
tenim avui dia i que el col·lectiu segur que necessita veure resoltes. Per tant, en això podeu 
comptar també amb la nostra activitat i el nostre treball.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Vidal. A continuació, té la paraula el senyor Alberto Villagrasa, del 
Grup Parlamentari Popular de Catalunya.

Alberto Villagrasa Gil

Presidenta, conseller, diputados... Dar la bienvenida a los colectivos que hoy nos 
acompañan. Y, primero, felicitar al nuevo conseller por el cargo. Muchos éxitos y suer-
te, siempre que cumpla la ley.

Dicho esto, hoy estamos ante la historia de un fracaso. Esta es la historia de un fra-
caso. Primero, por la votación que se verá luego aquí reflejada y, luego, por cómo se ha 
gestionado todo el debate de la segunda actividad en este Parlament.

Para empezar, desde luego, el Grupo Popular sigue en la defensa de regular la se-
gunda actividad, sigue dando apoyo a los colectivos y sindicatos que defienden la regu-
lación de la segunda actividad, como así hacen muchos grupos municipales del Partido 
Popular en toda Cataluña. Porque la segunda actividad es dignificar a un bombero o a 
un policía que, por razón de edad o por un problema físico o psíquico sobrevenido en su 
trabajo, no puede desarrollar al cien por cien físicamente el trabajo de un policía o de un 
bombero. Pero eso no quiere decir que esa persona deje de ser policía o bombero, por-
que normalmente los trabajos que requieren esfuerzo físico y personal, como el de po-
licía y bombero, son seguramente de los más vocacionales que existen en la actualidad.

Por eso estamos hablando de un policía que tiene un problema, pero que sigue sien-
do un policía, y hay que aprovechar toda esa experiencia acumulada, y se puede hacer, y 
para eso existe la segunda actividad. Cuando una persona pasa a esa segunda actividad, 
no deja de ser policía ni de espíritu, ni de pensamiento, ni de corazón. Ni bombero. Por 
eso, lo único que hay aprobado es una propuesta del Grupo Popular, que era redactar el 
catálogo de puestos de trabajo de segunda actividad en este Parlament. A partir de aquí, 
no hay nada más. ¿Por qué decíamos lo del catálogo? Porque, aunque estés en segunda 
actividad, puedes ir desarrollando trabajos relacionados con el mundo de la seguridad y 
de la prevención, como el control de accesos a edificios públicos, la recepción de denun-
cias, atención al ciudadano, reforzar el 112, entre otros muchos puestos de trabajo que 
pueden hacer esas personas. Y, por lo tanto, dignificar la segunda actividad significa 
también dignificar a esas personas.

Sobre el texto que propone –nosotros votaremos en contra de la enmienda a la to-
talidad–, el texto no nos acaba de convencer. Seguramente hay un problema de compe-
tencias que invade al mundo local, y seguramente, también, habría que ampliarlo a los 
agentes rurales.
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Pero hablemos –y seré breve– de los juegos de deslealtades que se han producido en 
la tramitación de este debate. Primero, la deslealtad del Gobierno. ¿Qué ha hecho el Go-
bierno con la segunda actividad en los últimos siete años? Nada –nada. Un problema que 
es social, laboral y policial; social porque son unos trabajadores que tienen un proble-
ma que afecta a su mundo laboral y que este mundo laboral afecta a la policía; un triple 
problema en que el Gobierno de la Generalitat estos siete años se ha preocupado por el 
monotema y la segunda actividad la ha tenido aparcada, escondida en un cajón o segu-
ramente olvidada. Por lo tanto, deslealtad de un gobierno hacia los trabajadores públicos 
de Bomberos y de Mossos d’Esquadra.

La segunda, la de Ciutadans. Hay que hacer un recuerdo, una historia de este man-
dato. Las plataformas nos pidieron consenso, y había consenso para presentar una pro-
puesta de resolución para luego presentar una propuesta de ley con el máximo consen-
so posible. Cinco grupos firmamos una propuesta de resolución, y es verdad que la voz 
cantante la llevó el señor Carles Castillo –y es verdad–, pero la consensuamos entre 
todos los grupos menos Junts pel Sí. Y el mismo día que se aprobaba la propuesta de 
resolución, ¿oh sorpresa?, Ciudadanos rompe el consenso, y la propuesta de ley que te-
níamos que presentar por consenso entre todos los grupos o el máximo de grupos posi-
bles la presenta Ciudadanos diez minutos antes de la comisión con un representante de 
la plataforma. Roto consenso, deslealtad. Ustedes –ustedes–, antes de la responsabili-
dad política para trabajar por ese colectivo, prefirieron la foto. Y ya les dije yo y ya les 
advertí, en una comparecencia de AILMED, que seguramente esa foto tendría conse-
cuencias, como efectivamente luego veremos en la votación. Y, si buscamos consensos, 
lo que no se puede hacer es, por buscar una foto, perjudicar a un colectivo. Y eso, señor 
Castel, si eso lo hacen en la oposición –lo hacen en la oposición– y lo hacen en otros 
ayuntamientos..., prefiero pensar que no será así si algún día gobiernan en alguna admi-
nistración.

Y la tercera deslealtad viene, supuestamente, por el voto que emitirá la CUP. Por-
que, claro, la CUP también firmó la propuesta de resolución; se habla de política social, 
hay que ayudar al débil, hay que ser muy solidario. Pero, claro, el 1 de octubre tira mu-
cho; la «estelada» el debate independentista..., tiran mucho –por cierto, señor Guinó, su 
propuesta de ley..., no puedo opinar porque la desconozco; espero que nos la haga llegar 
antes del 1 de octubre y la podamos debatir–, y la CUP hoy cambia su voto, hoy. Por lo 
tanto, triple deslealtad: del Gobierno con el colectivo, de Ciutadans al romper el con-
senso y de la CUP a favor del independentismo y del Gobierno y, por lo tanto, contra el 
colectivo.

Y por lo tanto decía que era la historia de un fracaso, porque, aunque ahora se pre-
sente la propuesta de ley del Gobierno, esa propuesta de ley, no se llegará a tiempo para 
que se apruebe. Y es así.

Y si nosotros votamos a favor de la propuesta que presentan ustedes en contra de la 
enmienda a la totalidad será por nuestro compromiso con el colectivo, por el compromi-
so que tiene el Partido Popular con la segunda actividad y también con una persona que 
me ha hecho también..., por su trayectoria, pues, que se ha ganado mi respeto, que es el 
señor Vicenç Hernández, que ha sido la persona que, ante la ruptura de los supuestos 
consensos, es la que ha aguantado que nosotros votemos a favor.

Y voy finalizando. Si hoy tirase adelante la propuesta de ley, yo les iba a proponer 
que el relator fuese alguien del Gobierno; primero, porque no nos gusta cómo ha ac-
tuado Ciutadans y, segundo, para que el Gobierno empezase a trabajar un poquito este 
tema, un poquito.

Y acabo ya con una reflexión, y es simplemente que, en el tema de la regulación de 
la segunda actividad de mossos d’esquadra, bomberos y policías locales, este Parlament 
lo único que merece es un suspenso.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Villagrasa. A continuació té la paraula la senyora Mireia 
Vehí, de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
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Mireia Vehí i Cantenys

Gràcies, presidenta. Bona tarda. Deixi’m fer una prèvia. Jo encara no havia tingut..., 
no havia donat la benvinguda ni al nou conseller d’Interior, el senyor Forn, ni al nou 
director general de la Policia, el senyor Soler. I des de que vostès han pres possessió 
del càrrec hem vist, el mateix dia, com han detingut dos militants de l’esquerra inde-
pendentista per passar a disposició judicial i com la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra rodejava el MNAC mentre el rei d’Espanya hi celebrava una recepció per 
rememorar els Jocs Olímpics de Barcelona 92. Res nou: repressió a la dissidència i es-
pectacle policial innecessari, i desplegament de dispositius desproporcionats per defen-
sar les elits davant de vint persones amb cartells inofensius. L’única arma que teníem 
ahir eren uns cartells, i la coherència, potser, que ja entenem que fa passar vergonya i 
que fa de mirall a qui en ple procés de ruptura republicana corre a rebre al monarca.

Un cop dit això, passem a debatre sobre la Proposició de llei de la segona activitat; 
proposició de llei que fa molts mesos que hauríem d’haver debatut. De fet, les darreres 
lleis sobre bombers, sobre mossos i sobre policies locals són d’abans de l’any 1995, i 
és evident que la realitat política ha canviat moltíssim des de llavors i que cal generar 
marcs legislatius, no ja només de segona activitat, sinó de regulació dels cossos de se-
guretat. Calen una llei de policia i una llei de bombers noves, i, per tant, el debat de la 
segona activitat arriba tard i de manera parcial. I arriba de la mà de Ciutadans, que pre-
senta una proposició de llei amb el text íntegre que van elaborar les entitats i els sindi-
cats que han treballat el tema. I des d’aquí un reconeixement a la seva tasca. Sense ella, 
segurament, avui encara no tindríem, no estaríem tenint aquest debat.

Ja ho deia la setmana passada des d’aquest mateix faristol: gràcies als ciutadans i 
les ciutadanes que, malgrat els impediments perquè aquest palau ple de moquetes sigui 
un espai per a la ciutadania, no defalleixen. I s’ha de dir que els reis i les reines de la 
democràcia, que avui han interpel·lat la CUP de manera reiterada perquè impedíem un 
debat, i ens han dit deslleials fins i tot, s’han oposat no fa gaire estona a una esmena del 
Reglament del Parlament perquè les iniciatives legislatives populars no haguessin de te-
nir un debat a la totalitat que les pogués tombar –Partit Popular, Ciutadans, Catalunya 
Sí que es Pot i Junts pel Sí, tothom inclòs. Per tant, jo volia posar-ho a sobre de la taula, 
perquè diguéssim que en el debat d’aquesta llei se’ns ha interpel·lat bastant en termes de 
democràcia.

I aquesta mateixa setmana, ja ho han explicat, el partit que dona suport al Govern, 
Junts pel Sí, que és el mateix que ha presentat l’esmena a la totalitat a aquesta proposi-
ció de llei, entra una altra proposició de llei sobre el tema; tard, massa tard, altra vega-
da. I és que la situació de les persones que haurien de ser objecte de la segona activitat, 
els cossos de seguretat, mossos, bombers i policies locals, és en molt casos dramàtica i 
toca, tocava, des de fa molt temps, de fet, regular-la de manera garantista.

I el text que ens presenta avui Ciutadans és un text que té la virtut de posar el debat 
de la segona activitat per fi al Ple del Parlament. Celebrem que hagi servit de pressió 
perquè Junts pel Sí, el partit que dona suport al Govern, hagi entrat una proposició de 
llei en aquest sentit. I ja els avanço que nosaltres no compartim alguns dels planteja-
ments estructurals del text que ha entrat Ciutadans, i que havíem parlat i continuarem 
parlant amb les entitats, i que, per tant, donarem suport a l’esmena a la totalitat de Junts 
pel Sí.

Entenem que l’objectiu de sacsejar el Govern perquè entri una proposició de llei està 
complert, i, per tant, tenim llei entrada a tràmit, i entenem que nosaltres el que volem és 
parlar i debatre de la segona activitat des d’un altre marc, que entenem que sigui dife-
rent a aquest que no compartim i que ara els explicaré.

I, senyor Castel, això no és un joc. De fet, nosaltres el que fem és política. No sé si 
vostè juga a fer d’oposició somiant que governarà de tant en tant, pel discurs que ha fet, 
però ja li avanço que, quan la CUP fa política, fa política, no juga.

Els explicaré per què no compartim el contingut del text de la proposició de llei. En 
primer lloc, perquè és una llei que té la voluntat de lluitar contra la discriminació, con-
cretament contra el capacitisme, que pretén blindar els drets de les persones amb diver-
sitat funcional i que fa un exercici de carambola entre l’estigmatització de la diversitat 
funcional –i la terminologia de «disminució», «capacitats», «discapacitats» que el text 
de Ciutadans i el text de Junts pel Sí comparteixen n’és un bon exemple– i llavors l’altre 
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extrem, és a dir, entre l’estigmatització i la sobreprotecció de les persones amb diversitat 
funcional, que al nostre entendre és una altra forma de discriminació.

Parla de la segona activitat en casos d’embaràs i de familiars a càrrec. Disculpin, se-
nyores i senyors, però quan una dona està embarassada no creiem que sigui un tema ni 
de diversitat funcional ni de capacitisme, té a veure amb la reproducció de la vida, igual 
que el fet de tenir persones a càrrec té a veure amb com organitzar la societat de tal ma-
nera que la gent pugui viure i reproduir-se, però en cap cas són temes de segona activi-
tat. I és evident que si una dona està embarassada no pot fer algunes funcions, com, per 
exemple, estar a la brigada mòbil; però és més una qüestió d’organització del treball que 
no de segona activitat, amb el que això comporta.

Per tant, com els deia, és una carambola que encara reforça més el discurs de la 
discriminació, que, diguéssim, fa referència a quan una persona no és prou productiva 
com el sistema espera; un discurs que per nosaltres va totalment en contra del que hau-
ria de ser la segona activitat, que entenem que hauria de partir d’una lògica de que totes 
les persones són vàlides en sistemes orgànics, que es tracta de funcionar i gestionar els 
recursos i les tasques segons les necessitats i les situacions concretes i que la cura dels 
familiars és fonamental i que, per cert, els funcionaris i les funcionàries, més que cap 
altre col·lectiu de treballadors i treballadores d’aquest país, poden assumir-la amb ga-
ranties. I això també voldríem que quedés clar.

En segon lloc, l’altra raó per la qual nosaltres no compartim el rerefons estructural 
d’aquest text és que obre la porta a mesures i òrgans de naturalesa privada i concerta-
da en les avaluacions mèdiques, mesures com permetre sol·licitar la segona activitat per 
mitjà d’un informe mèdic que surt a l’article 5 i que no especifica si aquest metge ha de 
ser públic o privat, obren la porta a que els serveis sanitaris privats entrin en el proce-
diment i, de facto, generen una situació de desigualtat entre funcionaris i funcionàries: 
qui pot pagar té informe millor, més ràpid i segurament dient el que vol, i qui no, doncs, 
no. Llavors, a l’article 10 vostès especifiquen que els informes mèdics seran a càrrec 
del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Interior i que les proves 
aniran a càrrec de la xarxa de l’ICS. Però, com que a l’article 5 no s’especifica concre-
tament en termes de procediment, nosaltres ens curem en salut, ja els ho dic. I és que 
vostès a la llei plantegen l’informe mèdic com a via paral·lela de demanda de la segona 
activitat, en la resolució de l’Institut General de Seguretat Social, cosa que ens confirma 
la sospita. 

Nosaltres, ja ho saben –ho hem reiterat en diversos debats de diferents aspectes, i 
tots..., la majoria vinculats al que són els tribunals d’avaluació mèdica i a la sanitat–, no 
donarem suport a cap text que obri la porta, ni que sigui a mitjà termini, a la sanitat pri-
vada, ni que sigui per emetre un sol informe. I des de la CUP hem sigut molt crítiques 
amb l’ICAM, hem sigut molt crítiques amb les avaluacions mèdiques, amb els criteris, 
ens han sentit vostès fer aquest discurs moltíssimes vegades en aquest Ple, però en cap 
cas avalarem que pugui sol·licitar-se una segona activitat sense un tribunal mèdic que 
l’acrediti, no només la sol·licitud, sinó tot el procés: un tribunal mèdic públic. I entenem 
que aquí segurament, a la proposició de llei que ha entrat el grup que dona suport al Go-
vern, també ens hi haurem de discutir en aquest sentit.

I és que el que vostès proposen, senyors i senyores de Ciutadans, és que aquesta fun-
ció, en termes de procediment, la faci el servei de suport i atenció que proposen crear 
a la llei, i amb el suport de la mesa de col·laboració –obro cometes–, «mesa de col·labo-
ració, que és un organisme on participen entitats, sindicats i personal representatiu de 
diferents administracions». I aquí hi ha dos temes: el que ja hem citat –el que nosaltres 
volem és tribunals mèdics acreditats i de personal públic– i, per altra banda, que vostès 
deleguen moltíssima responsabilitat en aquests dos òrgans i fan el procediment extre-
madament complicat, i que, per tant, entenem que no cal i que no té sentit. I la idea de 
poder constituir un equip de suport i acompanyament, que les entitats i els sindicats han 
reclamat moltíssim, nosaltres l’entenem i l’entenem des d’una lògica psicosocial, però 
ens sembla que ja hi ha serveis especialitzats i que, en tot cas, el que s’hauria de fer és 
un plantejament estructural.

Vaig acabant, perquè se m’acaba el temps. Des de la CUP, ja els hi dic, sé que estic 
defensant una posició que a les entitats i als sindicats no els sembla correcta, però dir-
los, d’entrada: nosaltres donem suport a la segona activitat, al que no donem suport és 
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a aquest text, i tractarem de treballar en el text que va entrar el grup que dona suport al 
Govern, amb totes les garanties que puguem. Ara, nosaltres donem suport a la segona 
activitat, no a qualsevol llei de la segona activitat i no a determinades mesures que obrin 
la porta a la sanitat privada ni que col·laborin en la sagnia de les mútues privades en els 
processos de baixes i demandes de segones activitats al mercat laboral, perquè ja sabem 
de què va això.

I celebrem que els senyores de Ciutadans i les senyores se sumin a la denúncia de les 
malalties laborals invisibles; de fet, ara mateix, en aquest mateix Parlament, hi ha ha-
gut una concentració de la PAICAM i ara hi ha una reunió amb el conseller Comín. No 
entenem com vostès no hi són, tan preocupats i preocupades que avui estan pel tema.

I repeteixo, per si algú en dubta, que la CUP no fa política de favors, que nosaltres 
votem aquesta esmena a la totalitat perquè políticament considerem que és adequat, i, 
per tant, que ho fem per principis i criteris polítics. Ho dic per si algú tenia el..., digués-
sim, volia imaginar-se que la cosa anava per aquí.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Vehí.
Acabat el debat, cridem a votació.
Senyor Castel, per què em demana la paraula? (Jean Castell Sucarrat intervé sense 

fer ús del micròfon.) Trenta segons.

Jean Castel Sucarrat

Miri, senyor Castillo, per respecte institucional i com a companys parlamentaris, no 
faré al·lusió literal al que vostè em va contestar quan per enèsima vegada els vaig convo-
car per anar a presentar conjuntament... La meva intenció des del minut 1 va ser que tots 
els grups d’aquesta cambra l’haguessin presentat, i per respecte cap a la seva persona, 
com li he dit, faré omissió del literal que vostè em va abocar a mi.

Senyor Villagrasa, l’hi aconsello, miri’s el telèfon, miri’s el mail, perquè les trucades 
varen ser continuades, inclús –inclús– acompanyat, en alguna d’elles, del senyor Cas-
tillo.

I, senyora Vehí, és evident –és evident– que el salt entre els dos grups parlamentaris 
és abismal. Sap per què? L’hi diré, és molt bàsic: uns, seguint les normes del joc, seguint 
l’ordenament jurídic, acatem les lleis i en som defensors, i altres volen passar-hi per so-
bre, volen lluitar i les volen aturar.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Senyor Villagrasa, per què em demana la paraula? (Alberto Villagrasa Gil intervé 
sense fer ús del micròfon.) Perdó, no l’he sentit.

Alberto Villagrasa Gil

Sí, presidenta; por alusiones. 

La presidenta

Trenta segons.

Alberto Villagrasa Gil

Señor Castel, cuando hay consenso entre todos los grupos, se sigue una misma di-
rección. Y yo le invito a que revise usted mi correo electrónico, no vaya a ser que le fal-
te un punto o una coma.

(Pausa llarga.)

La presidenta

Procedirem a la votació de l’esmena a la totalitat, presentada pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí.

Comença la votació.
L’esmena a la totalitat ha estat aprovada per 69 vots a favor, 62 en contra i cap abs-

tenció.
Per tant, aquesta iniciativa legislativa queda rebutjada.


