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                                         COMISSIÓ D’INTERIOR                                                    03/02/2020 

PRESSUPOSTOS 2020 

El Conseller Miquel Buch va exposar ahir a la Comissió d'Interior els pressupostos corresponents a l'any 

2020. 

Partim d'un total de 1164 milions d’€. Per al Departament d’Interior els correspon a un 81,4% del total 

dels pressupostos: per bombers és un 14%, la resta seria per mossos tenint en compte les pujades de sou 

per a mossos ja aprovades. En referència al 4art tram pendent de fer efectiu i l'acord del 28/05/5019. 

- Utilitzaran els crèdits necessaris per a noves incorporacions de mossos i bombers  

- Destinaran 16,9 milions per a hores extres  

- Volen fer diferents promocions per a les categories  

- 31,1% per millores en equipament parc mòbil infraestructures  

- 1067 milions € per la direcció global de la policia 

- 2000 noves places (comptant els agents que es troben en aquests moments de pràctiques, la 

promoció actual que es troba a l’ISPC i la nova promoció de l’any vinent) pel 2021 que 

elevaran a 18200 agents.  

- Renovació de parc mòbil amb una partida de 33 milions €, en 5 anualitats  

- Creació de la policia Marítima  

- Vestuari: per a l'especialitat de trànsit: Pantalons, roba tèrmica i cascos nous 

- 1500 noves armilles ordre públic  

- Simulador en escenaris realistes per fer pràctiques de tir.  

- Protocol d'assetjament sexual.  

- Extrapol: Extranet per tal de cooperació entre cossos policials 

 

Mitjançant el SCT:  

- S'activarà el Pla de Seguretat Viària  

- Per pal·liar l'excés de velocitat, principal causa de l'accidentalitat, instal·laran nous radars 

de tram i nous cinemòmetres  

- Augmentaran les mesures de lluita contra l'accidentalitat dels motoristes 

- Es farà una prova pilot del carril bus VAO de la C-58  

- Formació 3.0 pels motoristes  

- Pla integral a l'àrea del Transport  

- Més controls d'alcoholèmia i estupefaents 
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En relació a l'Educació mitjançant el SCT es comprometen:  

- Augmentar i formar els monitors d'educació viària  

- Més sessions formatives per al col·lectiu de la gent gran  

- Impulsar el projecte "Víctima 0"  

- Formació 3.0 per a motoristes 

 

Respecte a l'ISPC i per afrontar les 1500 places de Mossos i les 500 de bombers ampliaran els armariets 

dels vestidors, ampliaran s 25m la galeria de tir i millores en el material de les aules. 

 

Finalitza l’exposició del Conseller Buch i es passa la paraula als diferents grups parlamentaris:  

  

→ Ciutadans critiquen uns pressupostos que arriben tard, de pressa i malament, després d'haver estat 3 

anys sense pressupostos aprovats. Presentaran esmena a la totalitat del pressupost d’Interior. Comenten 

que aquets pressupost quedarà sota mínims per donar sortida a tot el relacionat amb la seguretat 

compartida, parcs de bombers, Cos de Mossos d’Esquadra... 

 

→ Units per Catalunya manifesta que un govern no pot presentar uns pressupostos per després convocar 

eleccions. Està hipotecant un govern que després es dissoldrà. I pregunta on van a parar els ingressos del 

SCT?? 

 

→ En Comu_Podem afirma que hi ha una necessitat de pressupostos i amb urgència atès el dèficit en 

Mossos i Bombers. La quantitat dels pressupostos són fruit de la reforma fiscal. Hi ha un 15% creixent 

al Departament d’Interior: un 30% està destinat a Infraestructures, equipament, vestuari... 

Pregunten si es dóna resposta al que es pugui acordar a les negociacions que es troben obertes entre el 

Departament d’Interior i els diferents sindicats del cos de Mossos d’Esquadra. 

Exposen que el preu de l'hora extra hauria d'estar actualitzat fins el 2021 fins la incorporació real dels 

mossos. 

 

→ CUP critica uns pressupostos de continuïtat i la manca de crítica en matèria de seguretat. L'increment 

dels pressupostos fel 2020 pel Departament d’Interior és inferior al que es va fer amb els pressupostos 

prorrogats del 2019 

 

→ PP Catalunya afirma que és una partida pressupostària continuista. Critica que sembla que hi hagi 

una gran distància entre mossos i bombers, titllant fins i tot, de funcionaris de 1a per als bombers i 

funcionaris de 2a vers els mossos 

Els Mossos continuen tenint un pèrdua de drets considerable: en matèria de lesions en exercici de les 

seves funcions ja NO percebran les indemnitzacions corresponents.  

No perceben el FAS ni es troba en les pretensions del Departament d’Interior tornar-los aquesta ajuda 

Critica també la manca de formació continuada pels agents del Cos de Mossos d'Esquadra 

 

→ ERC pregunta pel reconeixement de no donar resposta a les peticions sindicals, però és un pas. 

Pregunten per les accions per pal·liar jubilacions i sortides del cos. Pregunten al conseller Buch sobre la 

renovació de material per les ABP i vestuari per Mossos. 
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→ Junts per Catalunya reconeix el gran esforç del govern en el Departament d’Interior. 

Existeix en dèficit fiscal: d'un 8%. Entre 16-17 mil milions d'€ Catalunya ocupa el tercer lloc d'ingressos 

per capità. Felicita les millores presentades pel conseller Buch. 

 

RESPOSTA DEL CONSELLER BUCH a les aportacions dels grups parlamentaris:  

 

- Reconeix tapar el més urgent que no és la solució, és només per revertir la situació de 10 

anys sense promocions. Cal capgirar la situació. Revertir per tal d'encarar el futur 

- Aposta per jubilació anticipada als 59 anys, però cal parlar-ho entre tots els grup 

parlamentaris.  

- Tema policia marítima no és una ampliació és una competència nova del CME  

- Afirma que aprovarà acord amb Mossos, està segur que s’avindrà amb els sindicats 

- Reconeix que el sistema està en crisis, donant resposta al diputat d’Units per Catalunya 

- En referència al lloguer de locals, nega que hi hagin edificis propis de la Generalitat, que 

no utilitzi i per contra llogui per capritx  

- La jubilació passa per noves promocions: per evitar el que ha passat en policies locals. Que 

la jubilació anticipada es queden en baixes mèdiques. La idea seria fer tantes places en 

previsió de les possibles jubilacions anticipades 

 

 Els grups parlamentaris tornen a fer ús del seu torn de paraula.  

→ Ciutadans: Aquests pressupostos no aporten solucions. Encara es troben sota mínims. El problema 

de possibilitat real de gestió quan si s'aproven pressupostos 

Amb unes noves eleccions, el nou govern executarà els mateixos pressupostos o no?  

 

→ Units per Catalunya  Reconeix l'esforç del Departament d’Interior però apel·la a la responsabilitat 

del que el precedeix i no han fet la feina... 

 

→ En Comu_Podem: Vol que quedi reflectit la diferencia clara respecte al sistema actual d’ordre públic. 

Però voluntat de fer acords per tirar endavant... Posar en valor que en termes generals si que hi ha un 

augment de pressupostos. No més pressió fiscal, sí més una redistribució de la riquesa. 

Tothom té jubilació anticipada, només manquen els mossos i peticiona ampliar-ho als facultatius. 

 

→ PP Catalunya presentarà esmenes als pressupostos presentats avui pel conseller. Les millores dels  

mossos no es veuen reflectides i en la llei d'acompanyament queden suprimits drets. 

 

→ ERC S'hauria de gestionar l'acord jubilació anticipada voluntària a 59 anys. Per això cal anar fent 

més promocions. Esperen que l'acord sindical sigui amb molts sindicats. No arriben a la previsió de 

despesa del 2010,no és el millor pressupost però és el que tenim. 

 

→ Junts per Catalunya  dóna les gràcies al conseller Buch i al seu equip.  

 

La darrera paraula del Conseller Buch és d'agraïment a l'espera de veure finalment quin pressupost 

s'aprova.  
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