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Sessió 24, dimecres 27 de setembre de 2017

Comissió d’Interior

ORDRE DEL D IA

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Inte rior 
sobre les seves actuacions. Tram. 354-00188/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
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 el seu programa de govern. Tram. 354-00191/11. Grup Parlamentari de Catalu-
nya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les actuacions previstes al capdavant del Departament d’Interior. Tram. 354-
00197/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els darrers canvis en el Departament d’Interior. Tram. 354-00198/11. Joan Jo-
sep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació 
de la sol·licitud de sessió informativa.

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els dispositius emprats per a evitar l’ocupació massiva de pisos al barri de la 
Mina, de Sant Adrià de Besòs. Tram. 354-00199/11. Alberto Villagrasa Gil, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de ses-
sió informativa.

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els objectius i les actuacions que preveu dur a terme al capdavant del Depar-
tament d’Interior. Tram. 354-00200/11. Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’operatiu de seguretat i d’emergències desplegat arran dels atemptats de Bar-
celona i Cambrils del 17 d’agost. Tram. 354-00212/11. Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les informacions que s’han publicat amb relació als atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost. Tram. 354-00214/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

9. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les actuacions que preveu dur a terme al capdavant de 
la Direcció General de la Policia. Tram. 356-00736/11. Matías Alonso Ruiz, del Grup 
Parlamentari 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 davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre els objectius i les actuacions que preveu dur a terme 
al capdavant de la Direcció General de la Policia. Tram. 356-00738/11. Carles Castillo 
Rosique, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença.

11. Sol·licitud de compareixença de Pere Soler, director general de la Policia, i de Jo-
sep Lluís Trapero, major del Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè 
informin sobre les circumstàncies de la detenció i la posada en llibertat de la perso-
na que presumptament va atropellar un agent de paisà a Rubí el 15 de desembre de 
2016. Tram. 356-00740/11. Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença de Jordi Jané, exconseller d’Interior, davant la Co-
missió d’Interior amb relació a les informacions que s’han publicat sobre els atemp-
tats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost. Tram. 356-00757/11. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença d’Albert Batlle, ex-director general de la Policia, da-
vant la Comissió d’Interior amb relació a les informacions que s’han publicat sobre 
els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost. Tram. 356-00758/11. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior amb relació a les informacions que s’han publicat sobre els atemptats de 
Barcelona i Cambrils del 17 d’agost. Tram. 356-00759/11. Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

15. Sol·licitud de compareixença del major dels Mossos d’Esquadra davant la Comis-
sió d’Interior amb relació a les informacions que s’han publicat sobre els atemptats 
de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost. Tram. 356-00760/11. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

16. 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).

17. Proposta de resolució sobre la seguretat al voltant del carrer de Sant Pere Més 
Baix, de Barcelona. Tram. 250-01074/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 446, 120; esmenes: BOPC 523, 6).

18. Proposta de resolució sobre la seguretat al voltant del carrer d’en Robador, de 
Barcelona. Tram. 250-01075/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 446, 121; esmenes: BOPC 523, 6).

19. Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius policials a la demarcació de 
Girona. Tram. 250-01093/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 452, 19; 
esmenes: BOPC 523, 7).

20. Proposta de resolució sobre el manteniment del Parc de Bombers del Pont de 
Suert. Tram. 250-01097/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 459, 32; 
esmenes: BOPC 523, 8).
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Punt 16 | 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 al 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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Punt 17 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la seguretat al voltant del carrer de Sant 
Pere Més Baix, de Barcelona
250-01074/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 62417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

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 los aledaños de la calle Sant Pere Més Baix de Bar-
celona, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los vecinos y comerciantes de los aledaños de la calle Sant Pere Més Baix de 

Barcelona se quejan de la falta de respuesta por parte del gobierno de la ciudad 
desde hace años de los problemas de seguridad, convivencia y consumo de drogas. 
Estas quejas se centran, mayoritariamente, en grupos de jóvenes consumidores de 
cola.

Esta problemática se da, normalmente, desde media mañana hasta bien entrada 
la noche, y amenazan y roban a vecinos y comerciantes del barrio.

Parte de los afectados por esta problemática son los usuarios y trabajadores del 
equipamiento municipal del Palau Alós, en los que estos jóvenes entran e intentan 
robar todo lo que puedan sustraer tanto de los usuarios como de mobiliario del equi-
pamiento.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Catalunya insta al Govern a: 
1. Incrementar, en coordinación con la Guardia Urbana de Barcelona, la presen-

cia de la policía de los Mossos d’Esquadra en la zona de la calle Sant Pere Més Baix 
y alrededores para mejorar la seguridad y convivencia.

2. Intensificar, conjuntamente con el ayuntamiento de Barcelona, el trabajo so-
cial y de inserción laboral con los grupos de jóvenes adictos a los estupefacientes 
que frecuentan la zona cercana a la calle Sant Pere Més Baix de Barcelona para dar-
les alternativas a su situación de desarraigo.

Palacio del Parlamento, 1 de junio de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; Alberto Villagrasa Gil, diputado, GP PPC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 67764; 67843 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 21.09.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 67764)

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

1. Estudiar, en coordinació amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, i d’acord amb 
les dades delinqüencials, la possibilitat d’incrementar la presència policial al Dis-
tricte de Ciutat Vella.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67843)

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

1. La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra continuarà treballant, en 
coordinació amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, per millorar la seguretat i convi-
vència la presència de policia dels Mossos d’Esquadra a la zona del carrer Sant Pere 
Més Baix i voltants per a millorar la seguretat i convivència
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Punt 18 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la seguretat al voltant del carrer d’en 
Robador, de Barcelona
250-01075/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 62418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.06.2017

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 los aledaños de la calle Robadors de Barcelona, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los problemas de seguridad, convivencia, prostitución en la vía pública, venta y 

consumo de drogas tanto en la calle como en algunos pisos ocupados se están dando 
desde hace años en la calle Robadors y alrededores del barrio del Raval de la ciu-
dad de Barcelona. Éstos, lejos de remitir, se han ido agravando en los últimos años.

Se observa, además, que toda ésta problemática se da a lo largo de todo el día, 
agravándose por la noche. El descanso nocturno de los vecinos se ve perturbado de 
forma constante por los gritos y reyertas que se dan en la calle; también por la no-
che, se ocupa indebidamente de la zona de juegos infantiles tanto por consumidores 
de droga, personas que ejercen la prostitución o personas que pernoctan en ellos.

Los vecinos y comerciantes han elevado sus quejas al ayuntamiento de Barcelo-
na en las audiencias públicas del distrito de Ciutat Vella, así como a los representan-
tes políticos del consistorio; y ven como desde el gobierno de la ciudad no se les da 
ninguna solución ni alternativas de mejora del barrio.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Catalunya insta al Govern a: 
1. Intensificar, en coordinación con la Guardia Urbana de Barcelona, la presencia 

de policía de los Mossos d’Esquadra en la zona de la calle Robadors y alrededores 
para mejorar la seguridad y convivencia.

2. Detectar las ocupaciones ilegales que se puedan dar en la calle Robadors, e 
investigar si en dichas viviendas se está o no traficando con droga y si algunas de 
estas viviendas se están utilizando como prostíbulos ilegales, sometiendo, a su vez, 
a la explotación sexual de mujeres forzadas a ejercer la prostitución.

Palacio del Parlamento, 1 de junio de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; Alberto Villagrasa Gil, diputado, GP PPC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 67765; 67844 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 21.09.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 67765)

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

1. Estudiar, en coordinació amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, i d’acord amb 
les dades delinqüencials, la possibilitat d’incrementar la presència policial al Dis-
tricte de Ciutat Vella.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67844)

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

1. La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra continuarà treballant, en co-
ordinació amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, per millorar la seguretat i convivèn-
cia la presència de policia dels Mossos d’Esquadra en la zona del carrer Robadors i 
voltants per millorar la seguretat i la convivència.

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

2. Rebre les denúncies per les ocupacions il·legals que puguin tenir lloc al car-
rer Robadors, i continuar investigant si en aquests habitatges s’hi està o no traficant 
amb droga o qualsevol altra activitat delictiva que es pugui produir en aquests im-
mobles.
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Punt 19 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius policials a la 
demarcació de Girona
250-01093/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 63531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.06.2017

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Jean Castel Sucarrat, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre el aumento de efectivos policiales en la demarcación de Girona, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según datos del año 2016 del Ministerio del Interior, cerca de una treintena de 

organizaciones criminales perpetraron actividades en la provincia de Girona. Dicho 
dato vuelve a poner de manifiesto a falta de efectivos policiales en la provincia de 
Girona, situación que se repite de forma continuada en los últimos años.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a 
1. Incrementar los efectivos policiales en la demarcación de Girona 
2. Incrementar las unidades especializadas en bandas organizadas en la demar-

cación de Girona.
3. Establecer medidas de colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de segu-

ridad, poniendo especial énfasis en la comunicación operativa.
4. Si fuese necesario, incrementar de forma puntual los efectivos policiales en 

la demarcación de Girona para hacer frente a la temporada estival, a la espera de la 
incorporación de las nuevas promociones.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Jean Castel Sucarrat, diputado, 

GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67842 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 21.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67842)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició del punt 1

1. Incrementar els efectius policials a la demarcació de Girona en la mesura que 
sigui possible incorporar agents de noves promocions d’accés al cos de Mossos d’Es-
quadra.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició del punt 2

2. Incrementar les unitats especialitzades en bandes organitzades a la demarca-
ció de Girona amb la incorporació d’agents de noves promocions d’accés al cos de 
Mossos d’Esquadra.

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

3. Potenciar les mesures de col·laboració amb la resta de forces i cossos de segu-
retat, posant especial èmfasi en la comunicació operativa, i integrar la PG-ME en 
els òrgans d’avaluació de l’amenaça terrorista i del crim organitzat.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació i supressió del punt 4

4. Si fos necessari, incrementar de forma puntual els efectius policials en la de-
marcació de Girona per fer front a la temporada estival, en el marc del Pla de reforç 
d’estiu en zones costeres.
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Punt 20 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades

Proposta de resolució sobre el manteniment del Parc de Bombers del 
Pont de Suert
250-01097/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 64089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2017

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Jean Castel Sucarrat, diputado, 

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución sobre el mantenimiento del parque de bomberos 
del Pont de Suert, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
Desde el parque de bomberos del Pont de Suert se prestan los servicios propios 

del cuerpo para toda la comarca del Alta Ribagorça, con un valor añadido en sus 
servicios debido a su pelicular situación geográfica. Dicho parque se encuentra en el 
acceso al Parque Nacional de Aigüestortes y a pie de la N-230, una carretera de alta 
siniestralidad en la zona montañosa. Y debe destacarse que atiende, entre otros ser-
vicios, la prevención y extinción de incendios, tanto en edificación como en medio 
natural, en una zona de alto valor ecológico. Además, el parque de bomberos de la 
Generalitat más próximo se encuentra a una hora y veinte minutos.

En la actualidad el parque está atendido por tan solo ocho bomberos voluntarios, 
cifra totalmente insuficiente para atender con garantías de eficacia y seguridad la 
comarca ribagorçana, derivando a los actuales voluntarios un sobreesfuerzo y una 
responsabilidad que no les corresponde.

Hace más de un año que la actual plantilla ha solicitado el incremento de efecti-
vos para poder desempeñar sus funciones, pero hasta la fecha no han obtenido res-
puesta del Govern. Y ante esta situación de abandono, por responsabilidad y ante el 
peligro que se puede derivar de esta falta de recursos, se anunció por parte del Go-
vern que el próximo 30 de junio se cerrará el parque, dejando sin servicio de proxi-
midad a toda la zona afectada.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Asegurar la continuidad del actual Parque de Bomberos del Pont de Suert.
2. Elaborar e implementar un plan de dotación de los recursos humanos y mate-

riales suficientes en función de las necesidades derivadas de la estacionalidad.

Palacio del Parlamento, 28 de junio de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Jean Castel Sucarrat, Javier Ri-

vas Escamilla, diputados, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 69253 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 21.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69253)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. Implementar la dotació dels recursos humans i material suficients en funció de 
les necessitats derivades de la estacionalitat d’acord amb el Pla Estratègic de la Di-
recció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, aprovat per l’Acord 
de Govern GOV/126/2016.
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