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Sessió 6 de la CSV

La sessió de la Comissió de Seguretat Viària (CSV) s’obre a les tres de la tarda i cinc 

minuts. Presideix Alberto Villagrasa Gil, acompanyat del secretari, Alfonso Sánchez Fisac. 

Assisteix la Mesa el lletrat Francesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz, Martín Eusebio Barra López i María 

Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Carles Castillo Rosique i Raúl Moreno 

Montaña, pel G. P. Socialista, i Juan Milián Querol, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Català de Trànsit da-

vant la Comissió de Seguretat Viària perquè informi sobre les campanyes d’estiu i la cam-

panya «Visió zero» (tram. 356-00766/11). Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamen-

tari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

A ver, a los miembros de la comisión, hoy se tendría que celebrar la Comisión 
de Seguretat Viària, pero me comenta el letrado que no hay quorum suficiente para 
realizar esta comisión, faltan los diputados de Junts pel Sí, de la CUP y de Cata-
lunya Sí que es Pot, que se ha excusado la señora Hortènsia Grau. 
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Y, por lo tanto, los temas a debatir en el día de hoy, pues, no se pueden substan-
ciar por la incomparecencia especialmente de la CUP y de Junts pel Sí.

Antes de suspender la reunión o la comisión, los portavoces que quieran hacer 
mención o algún... ¿Sí? Empezaremos por el representante de Ciutadans, el señor 
Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Gracias, presidente. Bé, jo crec que la qüestió del quòrum és el primer que hau-
ríem de definir. Jo crec que estem celebrant una sessió d’aquesta comissió, jo entenc 
que és així, per tant, crec que el president hauria d’haver començat per aquí, per 
obrir la sessió, perquè, realment no existeix, que jo sàpiga, reglamentàriament, un 
quòrum mínim per constituir una comissió. 

Sí que existeix un procediment reglamentari per convocar-la, que entenc que la 
Mesa de la comissió, doncs, l’ha seguit estrictament, i, per tant, aquesta comissió 
està convocada en temps i en forma, amb un punt concret de l’ordre del dia, que 
aquest sí que entenc que la manca de quòrum suficient per a la votació –no pel debat, 
el podríem debatre, però en tot cas per a la votació–, deixa sense sentit que s’allargui 
més del compte el que és aquesta sessió.

En tot cas, sí que vull lamentar, doncs, que sembla que aquests dies, aquests dar-
rers dies –i potser va començar amb el darrer Ple d’aquest Parlament–, estem vivint..., 
alguns parlen d’un estat d’excepció, jo parlaria d’un estat d’excepcionalitat, des del 
punt de vista de que s’ha pres una decisió per part d’alguns dels grups –una decisió–, 
que afecta directament aquesta setmana, de moment –no sé si s’allargarà més. Perquè 
he de recordar que la setmana passada hi van haver dues comissions legislatives en 
aquest Parlament, que van tenir reunions ordinàries i que es van celebrar amb absolu-
ta normalitat; si no ho recordo malament, la d’Ensenyament i la d’Agricultura. 

Però que, en tot cas, no estem davant de cap campanya electoral, no estem da-
vant de cap procés electoral. Hi va haver una convocatòria, jo diria que fallida, per 
part del president de la Generalitat, però hem de recordar que aquesta institució, 
el Parlament de Catalunya, també és una institució de la Generalitat de Catalunya. 
És una institució principal de la Generalitat de Catalunya i, en aquest cas, el que 
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s’està fent per part d’alguns grups parlamentaris, doncs, crec que és un mal favor a 
la institució democràtica que, malgrat els intents de trepitjar l’Estatut i de trepitjat 
el Reglament d’aquesta cambra, encara segueix sent aquest Parlament.

Per tant, lamentar, doncs, aquesta acció de boicotejar l’activitat ordinària del 
Parlament de Catalunya per part de, com a mínim, dos grups parlamentaris, que ho 
han dit de forma oberta, tinc entès, que són Junts pel Sí i que és la CUP Popular - 
Crida Constituent. 

I, en tot cas, doncs, refermar el nostre compromís amb la democràcia i el conven-
ciment de que hi ha molta feina a fer i que la seguirem fent des d’aquest Parlament.

Moltes gràcies.

El president

Gracias, señor Alonso. Tiene la palabra el representante del Partido Socialista, 
Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí, gràcies. Molt breument. Només també per deixar constància que lamentem 
profundament la falta de respecte cap al Parlament com a ens de representació del 
poble i el maltractament que s’està donant els últims dies a l’oposició d’aquest Parla-
ment, que representem, recordem, més ciutadania, diguem-ne, que la part que sus-
tenta el Govern. Lamentar-ho i deixar constància d’ambdues coses.

Gràcies.

El president

Gracias, señor Castillo. Tiene la palabra el señor Juan Milián, representante del 
Grupo Popular.

Juan Milián Querol

Sí; gràcies, president. A nosaltres, el Partit Popular, ens hauria agradat avui de-
batre i aprovar la sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Català de 
Trànsit, perquè ens informés sobre la campanya de l’estiu i la campanya «Visió 
zero». Però hem de lamentar que no es podrà celebrar aquesta votació, perquè així 
ho han decidit els partits independentistes i Catalunya Sí que es Pot, que, d’alguna 
manera –sobretot els dos partits independentistes–, han suspès de facto el Parlament 
de Catalunya. 

I és que m’agradaria posar-ho en relleu perquè consti en acta i almenys per tenir 
el dret a «pataleo» per part de l’oposició. I aquesta és una estratègia deliberada. Ja 
van suspendre, van desconvocar el passat Ple, perquè suposem que a l’anterior l’opo-
sició democràtica els va incomodar molt, vam «incordiar» molt i vam fer molt evi-
dents algunes tàctiques autoritàries per part dels partits nacionalistes. I ara aquesta 
setmana ens trobem com estan boicotejant també les comissions parlamentàries.

Nosaltres hem de dir que lamentem els boicots al debat, a la vida parlamentà-
ria, a la democràcia, però no ens faran callar i continuarem treballant al Parlament 
i fora d’ell.

Moltes gràcies.

El president

Gracias, señor Milián. Yo, antes de levantar la sesión, sí que quería agradecer la 
presencia de los tres grupos, de Ciutadans, del Partido Socialista y del Grupo Popular, 
por el interés de seguir trabajando en las comisiones, en el día a día y en los problemas 
de los catalanes, que yo creo que es donde se debaten, aquí en estas cámaras y en las 
comisiones y en esta Comisión de seguimiento de Seguridad Viaria. Y, por lo tanto, 
a los tres grupos les quería agradecer su presencia, agradecerles el trabajo.

Y suspendemos, bueno, levantaríamos la sesión hasta la próxima comisión.
Gracias.

La sessió s’aixeca a les tres de la tarda i dotze minuts.
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