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Sessió 17, dimecres 2 d’octubre de 2019

Comissió d’Interior

ORDRE DEL D IA

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’intent d’assalt al Parlament de l’11 de setembre de 2019. Tram. 354-00175/12. 
Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les càrregues policials durant l’intent de desnonament al barri de Sants, de Bar-
celona, el 19 de setembre de 2019. Tram. 354-00179/12. Susanna Segovia Sánchez, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

3. Proposta de resolució sobre la coordinació entre els cossos policials. Tram. 250-
00788/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 324, 26; esmenes: BOPC 
374, 9).

4. Proposta de resolució sobre la seguretat als barris i les urbanitzacions de Calafell. 
Tram. 250-00816/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
343, 27; esmenes: BOPC 388, 70).

5. Proposta de resolució sobre la problemàtica dels exàmens per a obtenir el carnet 
de conduir. Tram. 250-00863/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, juntament amb un altre diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 376, 9).

6. Proposta de resolució sobre les deficiències als aparells de climatització de les co-
missaries dels Mossos d’Esquadra. Tram. 250-00890/12. Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 382, 34).
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Dossier 2

Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la coordinació entre els cossos policials
250-00788/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 37113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la coordina-
ción policial entre los diferentes cuerpos policiales, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Durante los últimos meses se han vivido distintos episodios en el ámbito policial 

que, a tenor de las quejas formuladas por algunos sindicatos policiales, han mostra-
do carencias estructurales en lo que respecta a la coordinación y a la transferencia 
de información entre los distintos cuerpos y fuerzas que tienen a su cargo la seguri-
dad ciudadana y la lucha contra la delincuencia.

Hace sólo unos días hemos asistido a uno de estos episodios en la ciudad de Bar-
celona, en el distrito de Ciutat Vella, donde la aparente descoordinación policial ha 
permitido que una persona incontrolada atacase brutalmente y agrediese sexual-
mente a una mujer en la vía pública, causándole graves heridas y un daño moral y 
psicológico incalculable y del todo punto inaceptable.

A través de la denuncia pública y publicada que ha efectuado un sindicato de la 
Guardia Urbana de Barcelona, hemos tenido conocimiento de que agentes de ese 
cuerpo detuvieron por atentado al presunto agresor antes de que se produjese la 
brutal agresión sexual. Sin embargo, el presunto agresor fue puesto en libertad acu-
sado de un delito de atentado porque los facultativos que lo evaluaron no hallaron 
sustancia patológica suficiente para proceder a su detención y los agentes policiales 
tuvieron que ponerlo en libertad, sin poder verificar la existencia de intervenciones 
policiales y/o denuncias anteriores en relación al presunto agresor, ya que en la ac-
tualidad no existe una comunicación fluida y permanente entre los diferentes Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad que permita valorar la situación de riesgo del presunto 
delincuente.

Además, se da la circunstancia de que una vez que al presunto agresor se le 
vuelve a detener por parte de la Guardia Urbana, por ser sospechoso de la agresión 
sexual y se le traslada a las dependencias policiales de los Mossos de Esquadra, los 
mismos no disponían del atestado que había emitido la Guardia Urbana horas antes 
ya que los Mossos de Esquadra no tienen constancia de los delitos menores que ins-
truye la Guardia Urbana.

No es la primera vez que quedan patentes las dificultades de coordinación entre 
los diferentes cuerpos policiales, pero este último suceso ha verificado que existe 
un grave problema de descoordinación policial que pone en peligro la capacidad de 
dar en todo momento una respuesta adecuada a los retos de seguridad ciudadana y 
convivencia que tiene la ciudad de Barcelona.

En numerosas ocasiones este grupo parlamentario ha reclamado que se impul-
sen mecanismos eficaces que permitan una colaboración y coordinación fluida con 
todos los cuerpos policiales y ayude de dicho modo a la prevención de la comisión 
de delitos, no obstante, los avances han sido mínimos y en estos últimos años no se 
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ha impulsado ningún nuevo protocolo que permita un intercambio de información 
fluida.

Es por todo ello, y en aras a evitar más episodios que ponen en peligro la seguri-
dad ciudadana, el Grup Parlamentari de Ciutadans, presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Adoptar todas las medidas de coordinación necesarias entre el Cos de Mossos 

d’Esquadra y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Cuerpo Nacional de Po-
licía, Guardia Civil y Policías Locales, para fortalecer la seguridad ciudadana y la 
lucha contra la criminalidad mediante un protocolo de actuación conjunta que me-
jore y agilice el traspaso de información y la comunicación operativa.

2. Convocar, con carácter urgente, la Junta de Seguridad de Cataluña, con un 
orden del día acordado con el Gobierno del España que incluya como objetivo la 
coordinación y mejora de las políticas de seguridad y, en particular, la coordinación 
entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que operan en la Comunidad Au-
tónoma.

3. Revisar los protocolos de actuación de los servicios sociales dependientes de 
las administraciones local y autonómica, con objeto de mejorar los mecanismos 
de detección y coordinación para identificar adecuadamente los riesgos para la se-
guridad pública de personas incontroladas que, con demasiada frecuencia y pese a 
la  denuncia reiterada por parte del vecindario de las zonas donde actúan, pueden 
representar o representan un riesgo cierto para la convivencia y para la seguridad 
pública y la integridad del conjunto de los ciudadanos. Las conclusiones y recomen-
daciones que emanen de esa revisión deben incluirse de forma inmediata en los pro-
tocolos de actuación de los servicios sociales dependientes de la Generalitat de Ca-
taluña, al tiempo que deben remitirse a los organismos de la Administración Local 
en Cataluña con la recomendación de su inclusión inmediata en los procedimientos 
de actuación de los servicios sociales de adscripción municipal.

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40942 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 28.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 40942)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2 

Convocar, quan sigui necessari, la Junta de Seguretat de Catalunya.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la seguretat als barris i les 
urbanitzacions de Calafell
250-00816/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 38787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
seguretat als barris i urbanitzacions de Calafell, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els ciutadans i ciutadanes de Calafell veuen amb una barreja de preocupació, 

tristesa i frustració com a la seva ciutat ha augmentat la sensació d’inseguretat. 
Aquesta no és una situació puntual sinó que és una tendència que ha anat en aug-
ment durant els últims temps. Els ciutadans i ciutadanes de Calafell a dia d’avui sen-
ten, amb especial intensitat, que viuen en una ciutat mancada de polítiques efectives 
per pal·liar l’incivisme, la delinqüència i el tràfic de drogues.

Les associacions de veïns ja han alertat les administracions de la preocupació 
creixent que tenen els veïns per l’augment de la inseguretat, que és especialment in-
tensa en els barris de les urbanitzacions. L’existència de cases ocupades o les dedi-
cades al tràfic de drogues són alguns dels problemes quotidians als quals s’enfronten 
els veïns i veïnes d’aquests barris en el seu dia a dia.

És una realitat que aquesta situació provoca clars símptomes de xenofòbia i radi-
calització per part dels veïns, provocant conflictes innecessaris en l’esdevenir diari. 
És per això que començar a revertir la situació d’aquests barris requereix un esforç 
especial en matèria de seguretat, acompanyada de polítiques urbanes de gran abast 
i inversió (tant urbanístiques com socials i comunitàries) que desborden la capacitat 
de l’administració local per enfrontar la situació sense suport de altres administra-
cions supramunicipals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Desplegar operatius de prevenció, detecció i control del tràfic de drogues a 

la zona, on hi participin coordinadament els Mossos d’Esquadra i la policia local.
2. Elaborar i implementar un Pla de Xoc Integral per fer front a aquesta situació, 

en coordinació amb la policia local de Calafell, els serveis socials i altres serveis 
municipals competents.

3. Elaborar i implementar mesures per a la detecció, mediació i resolució dels ca-
sos d’ocupació d’habitatges, tot oferint solucions d’emergència habitacional, sempre 
en el marc la Llei 24/2015.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP



CI 17
2 d’octubre de 2019

5 Dossier

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41786 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 12.07.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41786)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1 

Continuar desplegant operatius de prevenció, detecció i control del tràfic de dro-
gues a la zona, en coordinació amb la policia local.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2 

En el marc del Conveni de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat 
pública i policia entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Calafell, conti-
nuar treballant en coordinació amb la policia local de Calafell, els serveis socials  
i altres serveis municipals competents, en cas de ser necessari.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3 

Elaborar i implementar mesures per a la detecció, mediació i resolució dels casos 
d’ocupació d’habitatges, d’acord amb el que preveu el Codi penal i la Llei orgànica 
sobre la protecció de la seguretat ciutadana en relació amb l’ocupació d’habitatges, 
d’acord amb la normativa i dins de l’àmbit de les nostres competències.
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la problemàtica dels exàmens per a 
obtenir el carnet de conduir
250-00863/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 41332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre la problemàtica dels exàmens per a l’obtenció del carnet de conduir, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant l’estiu de 2017 una vaga d’examinadors de la Direcció General de Tràfic 

va col·lapsar el sistema d’exàmens per a la obtenció dels diferents carnets de con-
duir. La situació va provocar la immediata reacció de les autoescoles que es veien 
perjudicades per quan eren els seus alumnes que veien aplaçades les dates dels exà-
mens. A partir d’aquell moment es va instaurar un sistema d’assignació d’alumnes 
als professors d’autoescola que havia de permetre ordenar el caos generat per l’alta 
demanda d’exàmens, i la baixa oferta de places deguda a que la plantilla d’exami-
nadors era insuficient.

Des d’aleshores a la província de Barcelona, tot i la incorporació de nous exa-
minadors es va aconseguir que la llista d’espera d’alumnes pendents d’examen no 
creixes, però encara continua sent encara insuficient per reduir-la.

Aquest mes de juny la Direcció General de Tràfic ha posat un funcionament 
a Barcelona, un nou sistema d’assignació de les places d’examen denominat 
CAPA (Capacidad Pruebas de Aptitud) que pretén assignar de forma proporcional 
la capacitat d’examen entre les autoescoles a partir de la bossa d’alumnes d’aquestes 
segons els percentatges d’aptes en primera convocatòria de les proves.

Aquest nou sistema no és transparent, de manera que no queden clars quins són 
els criteris d’assignació de places d’examen entre les autoescoles, el que genera sus-
picàcies entres elles. També el sistema afavoreix les grans autoescoles en detriment 
de les petites, però a més, el temps en què s’informa a les mateixes de les places 
disponibles a cada convocatòria s’informa en un termini de un cicle (vuit dies hà-
bils), el que provoca dificultats per a la organització de les tasques preparatòries de 
les proves.

També, cal recordar que la Autoritat Catalana de la Competència ha considerat 
que «[...] l’establiment amb caràcter uniforme per a totes les autoescoles del nombre 
màxim d’alumnes a presentar a examen pot limitar la llibertat de les autoescoles de 
determinar la oferta de serveis amb potencials efectes restrictius de la competència 
[...]», de manera que es posa en evidència que aquests models restrictius posen en 
risc la competència en el sector en perjudici dels usuaris finals que són les persones 
que desitgen obtenir el permís de conduir.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a gestionar amb el 

Ministeri de l’Interior, i concretament, amb la Direcció General de Trànsit: 
1. L’adopció de mesures urgents per tal de reduir la llista d’espera d’alumnes pen-

dents d’examinar per a la obtenció del carnet de conduir a la província de Barcelona.
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2. Programar els increments de plantilla d’examinadors necessaris per tal de do-
nar servei a les necessitats existents.

3. Modificar el sistema CAPA de manera que l’assignació de places d’examen 
a les autoescoles sigui més transparent, no en perjudiqui unes en benefici d’altres i 
permeti conèixer les places assignades amb un antelació suficient que permeti una 
correcta organització de la preparació dels alumnes.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC
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Punt 6 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre les deficiències als aparells de 
climatització de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00890/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez 

Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución sobre las deficiencias en los aparatos de climatización en las comisa-
rías de los Mossos d’Esquadra, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En las últimas semanas, diferentes organizaciones sindicales están remitiendo 

quejas a la Generalitat de Cataluña por las deficiencias de los aparatos de climatiza-
ción de diversas comisarías de los Mossos d’Esquadra.

La situación es tan grave que en numerosas comisarías de Mossos d’Esquadra 
las temperaturas han superado los 27º, lo que supone un incumplimiento flagrante 
de la legislación de riesgos laborales y pone en riesgo las condiciones de salud labo-
ral de los agentes de policía.

En este sentido, tenemos constancia que se ha solicitado el cierre de las comisa-
rías de los Mossos d’Esquadra en Girona, Banyoles, l’Escala y Olot por dicho pro-
blema, el mismo que se está detectando en el resto de provincias catalanas, ya que 
la situación es insostenible.

Es sorprendente que la Generalitat de Cataluña no haya puesto en marcha meca-
nismos que garanticen las condiciones laborales de sus agentes y prevenga las altas 
temperaturas en las comisarías de los Mossos d’Esquadra, ya que es conocedora 
desde hace años de las deficiencias de los aparatos de climatización de éstas.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Realizar con la máxima urgencia la supervisión del estado actual de los sis-

temas de climatización de todas las comisarías del Cuerpo de Mossos d’Esquadra.
2. Poner en marcha con la máxima celeridad los mecanismos necesarios para so-

lucionar las disfunciones de climatización o averías que se detecten en los sistemas 
de climatización, con la finalidad de garantizar las condiciones de salud laboral de 
los agentes de policía.

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, 

diputados, GP Cs
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