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Sessió 23, dimecres 19 de juliol de 2017

Comissió d’Interior

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de Raül Viladrich, president de la Federació d’Autoescoles de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les condicions d’accés a 
l’examen pràctic de conduir. Tram. 357-00474/11. Comissió de Seguretat Viària. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

2. Proposta de resolució sobre la reposició del servei amb arma de foc per a la po-
licia portuària de Barcelona i Tarragona. Tram. 250-01004/11. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 406, 32; esmenes: BOPC 445, 4).

3. Proposta de resolució sobre la velocitat variable a la zona nord de Barcelona. Tram. 
250-01031/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 413, 52; esmenes: BOPC 
445, 5).

4. Proposta de resolució sobre la seguretat al barri de la Florida de l’Hospitalet de Llo-
bregat. Tram. 250-01058/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 432, 19; esmenes: BOPC 470).

5. Proposta de resolució sobre els vehicles d’emergència de les associacions de de-
fensa forestal. Tram. 250-01071/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
(text presentat: BOPC 439, 120).

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’activació del Penta a conseqüència d’un incident que es va produir a Ascó I el 
23 de maig de 2017. Tram. 354-00173/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els motius i les circumstàncies de la citació i l’interrogatori de dues persones 
citades a comparèixer davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya. 
Tram. 354-00177/11. Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

8. Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de Seguretat Interior davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre els motius i les circumstàncies de la cita-
ció i l’interrogatori de dues persones citades a comparèixer davant la Comissió d’In-
vestigació sobre l’Operació Catalunya. Tram. 356-00677/11. Matías Alonso Ruiz, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre els motius i les circumstàncies de la citació i l’inter-
rogatori de dues persones citades a comparèixer davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Operació Catalunya. Tram. 356-00678/11. Matías Alonso Ruiz, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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10. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia i del major dels 
Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informin sobre les circums-
tàncies de la detenció i la posada en llibertat de la persona que va atropellar un agent 
de paisà a Rubí el 15 de desembre de 2016 amb relació a les declaracions prestades 
en seu judicial al maig del 2017. Tram. 356-00697/11. Jean Castel Sucarrat, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Trapero, major dels Mossos d’Esqua-
dra, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’operació Pandora i el seu 
arxiu judicial. Tram. 356-00702/11. Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè exposi els fonaments, les valoracions i les causes de les declara-
cions del major dels Mossos d’Esquadra amb relació als efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra. Tram. 356-00725/11. Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la reposició del servei amb arma de foc 
per a la policia portuària de Barcelona i Tarragona
250-01004/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Carlos Sánchez Martín, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para 
la reposición del servicio con arma de fuego para la policía portuaria de Barcelona y 
Tarragona, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los recintos portuarios, que están catalogados como Instalaciones Críticas, 

cuentan con su propio Cuerpo de Policía que siempre actúa como primer intervi-
niente en cualquier incidencia.

El actual nivel 4 de alerta antiterrorista, pone en grave riesgo no solo la seguri-
dad y la vida de los ciudadanos sino también la de los Agentes de Policía.

Por ello, Ciudadanos reclama la reposición del servicio con armas de fuego para 
las Policías Portuarias de Barcelona y Tarragona, demanda que las distintas centra-
les sindicales reclaman y consideran justa y adecuada.

La Policía Portuaria tiene la obligación de colaborar y dar apoyo a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, como indica el artículo 296.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2011 de Puertos del Estado y Marina Mercante y el artículo 7.4 de la 
Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Según el informe 393 de 5 de abril del 2016, la Secretaría General Técnica del 
Ministerio del Interior indica que las Policías Portuarias pueden portar armas de 
fuego, debiendo ser los Directores de las Autoridades Portuarias los que han de ges-
tionar las solicitudes ante la Dirección General de la Guardia Civil.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat, al amparo del artí-

culo 31.1 de la actual Ley de Puertos, y como máximo responsable en la designación 
de los Presidentes de estos organismos,

1. Cursar instrucciones para que los Directores del puerto de Barcelona y el 
puerto de Tarragona lleven a cabo la solicitud de licencia de arma de fuego para la 
Policía Portuaria

2. Iniciar un plan de formación para el manejo de armas en el Instituto de Segu-
ridad Pública de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Carlos Sánchez Martín, dipu-

tado, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 62789; 63055 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 19.06.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 62789)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De modificació del punt 1

1. Crear un grup de treball parlamentari per estudiar la possibilitat que les po-
licies portuàries portin arma de foc, així com regular les estrictes condicions i ga-
ranties sota les quals s’hauria de donar tal possibilitat, en cas que el grup de treball 
arribés a aquesta hipotètica determinació.

Esmena 2
GP Socialista (2)
De supressió del punt 2

De tot el text de l’apartat.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63055)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Instar les modificacions de la normativa corresponent per tal que els membres 
de la policia portuària dels ports principals i estratègics –la vigilància i el control 
de la qual pugui afectar de forma rellevant la seguretat ciutadana– tinguin condició 
d’agents de l’autoritat en el desenvolupament de les seves funcions i en el marc del 
seu àmbit competencial i d’actuació.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició del punt 2

2. Iniciar un pla de formació per a l’ús d’armes a l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya quan es disposin de les autoritzacions corresponents i les autoritats 
portuàries de Barcelona i Tarragona ho sol·licitin.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la velocitat variable a la zona nord de 
Barcelona
250-01031/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 59409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Cas-

tillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la velocitat variable als barris de la Zona Nord de Barcelona, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
La zona nord de la ciutat de Barcelona, –barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró 

i Vallbona– aglutina en un estret corredor territorial, una de les concentracions més 
altes d’autopistes i vies d’alta capacitat de la zona metropolitana de Barcelona (C-58, 
C-33, C-17 i la ronda Litoral). En aquesta zona es produeix un ampli rang d’intensi-
tats mitjanes de trànsit, que arriben fins a prop de 150.000 vehicles/dia, provocant 
situacions de congestió diàries en les entrades i sortides de Barcelona en aquest 
punt.

Aquesta realitat provoca problemes en la qualitat de l’aire, contaminació acústi-
ca, i unes deficiències en la connectivitat d’aquests barris tant pel que fa a la mobi-
litat privada com en el transport públic.

El passat mes de novembre, el govern municipal de l’Ajuntament de Barcelona va 
presentar unes propostes d’intervenció en l’avinguda Meridiana per convertir-la en 
un eix cívic on els vianants, el transport públic, la bicicleta i els espais verds en si-
guin protagonistes. Aquest pla de pacificació, que de ben segur pot ser una actuació 
favorable a la millora de qualitat de vida de molts ciutadans i ciutadanes i servir per 
millorar la qualitat de l’aire, pot col·lateralment agreujar els problemes de congestió 
i col·lapse en la zona esmentada dels barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vall-
bona de la ciutat de Barcelona, i a les vies d’accés a l’avinguda Meridiana i a les ron-
des de Barcelona, així com també a les poblacions limítrofes del Vallès Occidental.

A la vista de la problemàtica actual, la derivada de possibles actuacions urba-
nístiques i dels nous paradigmes de mobilitat, és necessari tenir una nova visió de 
conjunt de les actuacions que afecten a la mobilitat a desenvolupar en aquest entorn 
territorial.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a implantar, previ els estudis neces-

saris per part del Servei Català de Trànsit, la velocitat variable a la C-58, C-33 i car-
ril BUS-VAO i la reducció de velocitat de la C-17 a 50 Km/h al seu pas per la Zona 
Nord de Barcelona.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo 

Rosique, diputat, GP SOC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 63064 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 19.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63064)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i supressió 

El parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar en el marc 
dels grups de treball formats per l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, Barcelona Regional i Servei Català de Trànsit, la velocitat 
variable a la C-58, C-33 i carril BUS-VAO i la reducció de velocitat de la C-17 a 50 
km/h al seu pas per la Zona Nord de Barcelona.
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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 al barri de la Florida de 
l’Hospitalet de Llobregat
250-01058/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 61170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.06.2017

A la Mesa del Parlamento
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz, Alberto Villagrasa Gil, diputado del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución sobre la seguridad en el barrio de la Florida de l’Hospitalet del Llo-
bregat, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En el barrio de la Florida de la ciudad de l’Hospitalet del Llobregat, hay un nú-

cleo urbanístico denominado «Bloques de la Florida» que en la actualidad y desde 
hace años está padeciendo un proceso de guetización preocupante.

Es un núcleo de viviendas en las que personas que no viven dentro de este núcleo 
no se atreven a entrar por miedo a ser víctimas de cualquier tipo de acción delictiva 
o coactiva.

En él, además, se dan conflictos de convivencia con altercados en la vía pública; 
se comenta por la zona el gran tráfico de droga que se da en la calle y en algunas 
de sus viviendas; y también se comenta que hay algunos bloques ocupados de for-
ma ilegal.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cata1unya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Intensificar la presencia de Mossos d’Esquadra en los denominados «Bloques 

de la Florida» para afrontar los problemas de convivencia, seguridad y de venta de 
droga que se dan dentro de la zona.

2. Informar a los grupos parlamentarios de las actuaciones contra el tráfico de 
droga que se han realizado en esta zona en los años 2016 y 2017.

3. Que, en colaboración con el ayuntamiento de l’Hospitalet del Llobregat, se in-
crementen los trabajos de mediación, de inserción social y laboral en la zona deno-
minada «Bloques de la Florida» de l’Hospitalet del Llobregat.

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; Alberto Villagrasa Gil, diputado, GP PPC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 65837 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 14.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65837)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Mantenir la presència dels Mossos d’Esquadra en els anomenats «Blocs de la 
Florida» per fer front als problemes de convivència, seguretat i de venda de droga 
que tenen lloc a la zona.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Que, en col·laboració amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, es seguei-
xi desenvolupant el Pla d’Enfortiment social i associatiu al barri de la Florida de 
l’Hospitalet de Llobregat.
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre els vehicles d’emergència de les 
associacions de defensa forestal
250-01071/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 62040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Jean Castel Sucarrat, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els ve-
hicles d’emergències de les ADF, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat dimecres 7 de juny de 2017 es va produir la sessió informativa conjunta 

del conseller d’Interior i de la consellera d’Agricultura per a explicar el programa de 
prevenció i d’extinció d’incendis del 2017. Durant aquesta compareixença, el con-
seller d’Interior va palesar la necessitat d’establir una diferència clara entre els ve-
hicles de les ADF dedicats a emergències i la resta de la flota. És urgent i necessari 
que aquests vehicles obtinguin la viabilitat per a tenir la identificació com a vehicles 
d’emergència, per tal de poder instal·lar aquests distintius en forma de llums blaves 
abans de la campanya estival. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Adoptar les mesures necessàries per tal que s’estableixi una diferència nítida, 

en el si de la flota de vehicles de les ADF, entre aquells vehicles destinats a emergèn-
cies (que han d’actuar amb efectivitat i rapidesa davant emergències i han de tenir un 
accés ràpid i lliure als determinats punts de trobada) i la resta de vehicles dels ADF.

2. Un cop aquesta distinció sigui operativa, adoptar les mesures necessàries per 
tal que aquests vehicles d’emergències dins de la flota de les ADF puguin portar el 
distintiu o document identificatiu com a vehicle d’emergència.

3. Posar a disposició dels vehicles d’emergències de les ADF aquests documents 
identificatius, per tal que s’hi puguin instal·lar les llums blaves a les estacions d’ITV.

4. Informar en seu parlamentària, en el termini màxim d’un mes des de l’aprova-
ció de la present resolució, de les mesures anteriorment descrites. 

Palau del Parlament, 9 de juny de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Jean Castel Sucarrat, diputat, 

GP Cs 
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