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Sessió 24 de la CI

La sessió de la Comissió d’Interior (CI) s’obre a les tres de la tarda i tres minuts. Presi-

deix Matías Alonso Ruiz, acompanyat de la secretària, Assumpta Escarp Gibert. Assisteix 

la Mesa el lletrat Francesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Martín Eusebio Barra López, Jean Castel Sucarrat, Javier 

Rivas Escamilla, Carlos Sánchez Martín i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciuta-

dans; Carles Castillo Rosique, pel G. P. Socialista, i Alberto Villagrasa Gil, pel G. P. del Partit 

Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 

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 Catalunya 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’Inte-

rior 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·lici-

tud 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 Josep 

Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·li-

citud 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 sessió 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 Departament 

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 Barcelona 

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 Cam-

brils 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 Di-

recció General de la Policia (tram. 356-00736/11). Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

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 cap-

davant 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 compareixença.

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 in-

formin sobre les circumstàncies de la detenció i la posada en llibertat de la persona 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.



DSPC-C 525
27 de setembre de 2017

Sessió 24 de la CI  4

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 atemptats 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, 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. 356-00758/11). Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. 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 Barcelo-

na i Cambrils del 17 d’agost (tram. 356-00759/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

i votació de la sol·licitud de compareixença.

15. Sol·licitud de compareixença del major dels Mossos d’Esquadra davant la Comissió 

d’Interior amb relació a les informacions que s’han publicat sobre els atemptats de Barcelo-

na 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 Catalunya. De-

bat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 446, 120).

18. Proposta de resolució sobre la seguretat al voltant del carrer d’en Robador, de Bar-

celona (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 presentat: BOPC 

446, 121).

19. Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius policials a la demarcació de Giro-

na (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).

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).

El president

Bona tarda. Obrim la vint-i-quatrena sessió de la Comissió d’Interior, correspo-
nent a dimecres 27 de setembre de 2017.

Modificació de l’ordre del dia

Informar, primer de tot, que hi ha hagut aquest matí un correu electrònic d’una 
diputada, actuant com a portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, per avisar 
de que no vindria cap parlamentari del Grup de Junts pel Sí. I també que per part 
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot el senyor Nuet ha informat també 
per correu electrònic que tampoc vindria; ell manifestava, en atenció a un acord, un 
suposat acord, deia, de la Mesa i de la Junta de Portaveus, respecte a que no es fes 
aquesta sessió. La CUP - Crida Constituent tampoc hi és; em sembla que en el seu 
dia va anunciar que no assistiria a aquesta comissió, oficialment no ho ha fet.

Dir-los que la comissió es va convocar amb temps i forma la passada setmana; 
es va sotmetre, l’ordre del dia, a la consideració dels portaveus de cada grup parla-
mentari, sense que hi hagués cap mena d’objecció en aquell moment. Per tant, es va 
fer la convocatòria formalment.
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També dir-los que la voluntat d’aquesta Mesa havia estat, doncs, haver-la cele-
brat la segona setmana, si no ho recordo malament –no sé si era el dia 13–, d’aquest 
mes de setembre, però que en aquell moment hi va haver una objecció per part de la 
vicepresidenta de la Mesa, que deia que potser era poc el que hi havia per davant, i, 
bé, vam arribar a l’acord, en aquell moment, de que la faríem la darrera setmana de 
setembre, en la que ens trobem. 

Per tant, dir-los que malauradament, tot i que s’ha convocat amb temps i forma, 
la comissió, doncs, jo crec que podríem sotmetre punt per punt a debat, en cap cas 
els podíem sotmetre a votació, perquè no assolirem el quòrum exigit per reglament 
per a la votació. 

Per tant, a tots els efectes, aquest ordre del dia té una segona oportunitat, més 
endavant, de poder-se substanciar en aquesta comissió.

Jo, si algun portaveu vol fer alguna consideració, doncs..., donaríem un breu torn 
de paraules. (Pausa.) Pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula l’il·lustre se-
nyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president; seré molt breu. Des del nostre grup parlamentari lamentem 
profundament que no es pugui portar a terme aquesta comissió. Entenem que aques-
ta paralització que uns pretenen, com s’ha dit, dels grups parlamentaris de Junts pel 
Sí, la CUP i Catalunya Sí que es Pot..., els voldríem recordar des d’aquesta mateixa 
comissió que l’acord que va prendre la Mesa d’aquest Parlament, i és palès, era la 
paralització en aquest sentit dels plens que estaven ja en el calendari per als dies 20 
i 21. Entenent que només hi havia la suspensió inicialment d’aquests plens i aques-
tes sessions plenàries, el que ens ha sorprès d’una manera poc grata –i vull posar 
de manifest..., en aquesta comissió hi ha gent que no només és de Barcelona, sinó 
que venim d’altres províncies– la falta de respecte, la irresponsabilitat, quan també 
estem parlant d’una comissió on hi havia diferentes compareixences que anaven en 
la línia del que va succeir, dels atemptats terroristes patits a Barcelona i Cambrils. 
Entenem que una altra irresponsabilitat, un suma y sigue d’irresponsabilitats... I en 
aquest sentit recordar el que ens diu l’article 59.4: que és d’obligat compliment que 
les comissions legislatives, com a mínim, es reuneixin un cop al mes.

Dit això, entenent que aquí sí que hi ha grups parlamentaris que entenen la res-
ponsabilitat parlamentària com a tal, només assenyalar i reiterar que per nosaltres 
és una gran irresponsabilitat el que estan fent diferents grups d’aquesta cambra, in-
tentant no només silenciar i paralitzar un debat que té la urgència, com he dit, que 
darrere hi havia uns atemptats, no només en aquest sentit, sinó en el sentit del treball 
que ha de fer un parlament, que han de fer les diferents comissions d’aquest Parla-
ment, i concretament la Comissió d’Interior, en un moment com aquest.

Posar de manifest, per últim, ja, que el que no entenem també, que el Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot..., perquè hem pogut sentir alguna declaració 
del diputat Nuet on sembla ser que aquest senyor o no ha entès bé els documents 
d’aquest Parlament o no els ha volgut entendre, o dintre de la possible manera de 
pensar o de fer..., intentar cobrir amb paraules i amb literatura el que és una realitat. 
El que no es pot dir és que en compliment de la Mesa... La Mesa és molt clara, diu el  
que diu, parlava de les sessions plenàries en aquest Parlament, i en cap moment par-
lava de les comissions.

Dit això, parlem de la irresponsabilitat i apel·lem al sentit comú i que torni aviat 
no només en aquesta comissió, sinó a la resta del Parlament.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. El senyor Pérez, per part del PSC, vol fer..., vol 
intervenir o...? (Veus de fons.) Doncs, en nom del Grup Parlamentari del Partit So-
cialista de Catalunya...
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David Pérez Ibáñez

Sí, el Grup Parlamentari Socialista...

El president

...té la paraula l’il·lustre senyor David Pérez.

David Pérez Ibáñez

Senyor president, moltes gràcies. I, abans d’iniciar l’ordre del dia, també per ma-
nifestar la nostra queixa, eh?, i denunciar aquesta manca de respecte parlamentari 
i aquesta manca de sentit institucional: en un moment en què el país necessita una 
cohesió i una..., més força de les institucions, no entenem com una sèrie de grups 
parlamentaris, sense motiu aparent, sense motiu justificat, decideixen no participar 
de l’activitat parlamentària. Hi insisteixo, sense motiu justificat; perquè la carta que 
ha arribat no explica cap causa per la qual no es participa d’aquesta reunió, és a dir, 
no hi ha una justificació. Crec que el Reglament del Parlament és molt clar: en el cas 
d’absència, s’ha de justificar; i no hi ha cap justificació. No hi ha cap justificació, per-
què no es pot donar cap justificació, perquè no la poden donar, la justificació.

Volem afegir una segona qüestió, i també ho comentava ara mateix el president: 
lamentem també que a hores d’ara encara no hàgim tingut, no hàgim vist en aquesta 
comissió la compareixença del conseller d’Interior, amb tot el que ha passat i amb el 
temps que han tingut per fer aquesta compareixença. Avui hauria pogut ser un bon 
dia, després d’aquesta sessió o abans d’aquesta sessió. No hi ha manera.

Jo confio en el president i la seva feina, a veure si podem aconseguir aquesta 
compareixença, però podríem dir el mateix que hem dit anteriorment: hi ha una 
manca de respecte institucional, hi ha una manca de respecte parlamentari a la nos-
tra feina.

I per acabar, hi insisteixo, i abans d’iniciar els punts corresponents de l’ordre del 
dia, m’agradaria, emparant-me en l’article 88.1 del Reglament, demanar la lectura 
–si pot ser, president– de l’article 231.1. Crec que d’aquest Reglament és el 231.1.

El president

No hi ha inconvenient en llegir-lo. En tot cas, dir que no pertoca a aquesta Mesa 
de la comissió executar o fer valer aquest article, sinó que seria una altra instància 
dins d’aquest Parlament. 

En tot cas, està inclòs dins del títol setè, «Del capteniment i l’ordre a la seu del 
Parlament», i al capítol segon, que parla de les sancions, i aquest article en concret, 
l’article 231, parlava d’absentisme. I el punt 1, que ens demana que llegim, diu: «El 
diputat que, sense justificació suficient o sense l’autorització necessària, no assisteixi 
a tres sessions consecutives del Ple o de les comissions, indistintament, o a cinc d’al-
ternes, durant un període de sessions, pot ésser privat del dret a percebre l’assignació 
d’un mes i dels altres drets de caràcter econòmic.»

En tot cas, jo, dir que qüestions d’àmbit disciplinari no tenen res a veure amb 
aquesta comissió.

També informar-lo de que el que s’esmentava de la compareixença del conseller 
d’Interior..., tenim pendent de substanciar una compareixença, diguem-ne que seria 
la de presa de contacte per part del conseller amb la Comissió d’Interior.

Informar-los també –perquè jo crec que en són conscients, però ho vull deixar 
patent– que la compareixença que inicialment va demanar el conseller d’Interior da-
vant d’aquesta comissió per informar sobre els fets produïts el mes d’agost a Barce-
lona i a Cambrils el dia 17, si no ho recordo malament, els atemptats de Barcelona  
i de Cambrils, doncs..., finalment hi ha una decisió, a sol·licitud del Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí, hi ha una decisió de la Mesa de que aquesta compareixença, con-
juntament amb la d’altres tres consellers, es faci a la Comissió d’Afers Institucionals. 
Per tant, està pendent també de produir-se en aquella seu.
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I dir-los que l’ordre del dia tenia altres sol·licituds de sessió informativa amb el 
conseller per aquesta causa i d’altres, que es podran substanciar més endavant.

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula l’il·lus-
tre senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí; gracias, presidente. Muy rápidamente. Primero, lamentar la ausencia de va-
rios diputados, lamentar que hagan dejación de sus funciones como diputados, de su 
actividad parlamentaria. Lamentar que haya diputados que estén más preocupados 
de defender una actuación ilegal en la calle que de verdad estar aquí haciendo su 
actividad parlamentaria y preocupándose del día a día de los ciudadanos. Hoy en el 
orden del día hay varias propuestas de resolución que hablan de problemas reales de 
los ciudadanos: de seguridad, de prevención, algunos sobre el servicio de emergen-
cias, y esto al final es el trabajo que realizamos aquí y que se tiene que trasladar a la 
calle. Y, por lo tanto, estamos dejando a los ciudadanos desprotegidos políticamen-
te, los estamos abandonando políticamente, y me preocupa que no se tome ninguna 
medida ante la dejación de funciones de unos diputados, de sus funciones como par-
lamentarios, y que tengan una falta de respeto absoluta hacia el Parlament de Cata-
lunya, sus instituciones, el Pleno, las comisiones y el resto de diputados.

Y al menos queremos que conste en acta nuestra queja y nuestra preocupación 
por la falta de trabajo que se realiza y la imagen que pueden tener los ciudadanos 
de ver comisiones que se suspenden o se tienen que levantar porque no se puede ha-
cer actividad parlamentaria, que al final es lo que realmente se tiene que reflejar en 
la calle y que los ciudadanos tienen que percibir que se trabaja en este Parlament.

Gracias.

El president

Bé, doncs... (Jean Castel Sucarrat demana per parlar.) Aviam...

Jean Castel Sucarrat

President, és només per un petit aclariment sobre el que he dit i sobre un article 
dels que he esmentat. Un petit aclariment, cinc segons.

El president

Aviam, cinc segons, sí.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies. En base a l’article 59.4, i perquè quedi encara més clar, on diu 
que les comissions legislatives són d’obligada convocatòria mensualment, vull anun-
ciar que sí que l’ús i el costum que ha portat aquest Parlament a terme davant de 
comicis electorals o davant d’altres han sigut aturaments puntuals tant de les co-
missions com de les sessions plenàries, però el que sí que vull remarcar i deixar en 
negreta és que no és el cas: no estem davant d’unes eleccions convocades ni davant 
d’un referèndum convocat d’una forma legal.

El president

Bé, aviam, jo només lamentar que no es pugui celebrar amb normalitat aquesta 
sessió; agrair-los l’esforç que han fet –alguns em consta que és un esforç gran, fins i 
tot més de tres hores de carretera– per arribar fins aquí a aquesta sessió de la Comis-
sió d’Interior. Tindrem, espero, millor ocasió de substanciar aquests punts de l’ordre 
del dia i d’altres que encara tenim pendents, i que segurament, doncs, quan es pro-
dueixi la propera sessió estaran en disposició de debat i de votació.

I, sense més, moltes gràcies, i aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de quatre de la tarda i un minut. 
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