
TAUL A DE CONT INGUT

Qüestió d’ordre 4

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · tercer període · sèrie C · número 148

Comissió d’Interior

Sessió 7, dimecres 16 de gener de 2019

Presidència de I’I. Sr. Matías Alonso Ruiz

editor1
Boton

https://www.parlament.cat/document/altres-publicacions/294467.pdf


Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC-C 148
16 de gener de 2019

Sessió 7 de la CI  3 

Sessió 7 de la CI

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

Matías Alonso Ruiz, acompanyat de la vicepresidenta, Assumpta Escarp Gibert, i de la secre-

tària en funcions, Aurora Madaula i Giménez. Assisteix la Mesa el lletrat Joan Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Jean Castel Sucarrat, Munia Fernández-Jordán Celorio, 

Alfonso Sánchez Fisac, Sergio Sanz Jiménez, María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de 

Ciutadans; Saloua Laouaji Faridi, Montserrat Macià i Gou, Ferran Roquer i Padrosa i Anna 

Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antoni Castellà i Clavé, Montserrat For-

nells i Solé, Noemí Llauradó Sans i Lluïsa Llop i Fernàndez, pel G. P. Republicà; Carles Cas-

tillo Rosique, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Joan Josep Nuet i Pujals, pel G. P. de 

Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent, i Xavier García Albiol, pel S. 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 la informació que ha pogut donar a la consellera de Cultura per una investigació judi-

cial (tram. 354-00067/12). Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar. 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 l’operatiu dels bombers per a l’extinció de l’incendi del 5 de gener de 2019 a Bada-

lona (tram. 354-00079/12). Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya 

en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió de Mossos per la Constitu-

ció davant la Comissió d’Interior perquè exposin la situació dels agents del Cos de Mossos 

d’Esquadra amb relació a llur activitat associativa (tram. 356-00250/12). Jean Castel Sucar-

rat, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 

d’Interior perquè informi sobre el funcionament de la Divisió d’Afers Interns i l’adequació a 

dret de les seves actuacions (tram. 356-00252/12). Matías Alonso Ruiz, juntament amb 1 

altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de com-

pareixença.

5. Sol·licitud de compareixença del responsable de la Divisió d’Afers Interns dels 

Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el funcionament 

d’aquesta divisió i l’adequació a dret de les seves actuacions (tram. 356-00253/12). 

 Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació del Cos de Bom-

bers de la Generalitat (tram. 356-00295/12). Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari 

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

7. Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’actuació del Departament 

d’Interior amb relació als incendis recents (tram. 356-00298/12). Jean Castel Sucarrat, jun-

tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol-

licitud de compareixença.

8. Proposta de resolució sobre la prohibició de les armes robòtiques autònomes (tram. 

250-00128/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 58, 13; esmenes: BOPC 

120, 24).

9. Proposta de resolució sobre l’impuls de projectes per a prevenir la violència masclis-

ta en dones i joves (tram. 250-00355/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 148, 8; 

esmenes: BOPC 179, 6).
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10. Proposta de resolució sobre l’avaluació i el seguiment del compliment de la neutra-

litat en l’espai públic per la Generalitat (tram. 250-00359/12). Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-

sentat: BOPC 148, 11; esmenes: BOPC 179, 7).

11. Proposta de resolució sobre l’augment de la violència feixista (tram. 250-00362/12). 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 153, 33; esmenes: BOPC 186, 18).

12. Proposta de resolució sobre la violència dels ultres dels equips de futbol (tram. 250-

00372/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de re-

solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 166, 8; esmenes: BOPC 199, 5).

13. Proposta de resolució sobre les condicions laborals del Cos de Bombers de la Ge-

neralitat (tram. 250-00449/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament 

amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació 

(text presentat: BOPC 194, 33).

El president

Bona tarda. Obrim la sessió número 7 de la Comissió d’Interior, d’aquest dime-
cres, 16 de gener de 2019.

Qüestió d’ordre

Abans de començar la sessió, algun grup té alguna substitució? (Pausa.) El se-
nyor Roquer...

Ferran Roquer i Padrosa

Sí, president. Nosaltres, la senyora Anna Tarrés substitueix el senyor Eusebi 
 Campdepadrós, la senyora Montse Macià substitueix el senyor Lluís Guinó i la Sa-
loua Laouaji substitueix el senyor Marc Solsona. 

I manifestar-li que nosaltres, donades les circumstàncies i els esdeveniments que 
hi ha hagut avui de conculcació de les llibertats i del dret a manifestació i del dret 
a una defensa justa de diversos ciutadans, entre ells dos alcaldes, i com que creiem 
que no volem normalitzar una situació que no és normal, nosaltres abandonarem la 
sessió.

El president

Bé, és una motivació molt extensa de les substitucions. No sé si hi té res a veure.
(Vidal Aragonés Chicharro demana per parlar.) Sí, digui.

Vidal Aragonés Chicharro

Bona tarda. Bona tarda, president. En primer lloc, per manifestar substitució amb 
relació a la senyora Sirvent Escrig, que és qui representa normalment el subgrup de 
la CUP en aquesta comissió. I manifestar, això sí, que serà substituïda pel qui els 
parla, el senyor Vidal Aragonés, però que no formarem part, avui, del desenvolupa-
ment d’aquesta comissió, pels fets esdevinguts durant aquest matí a les comarques 
gironines, que responen a una actuació absolutament repressiva. I que, per tant, nos-
altres no volem normalitzar allò que no és normal, que és que a càrrecs públics, que 
aquells i aquelles que no han comès cap delicte i que no han fet cap il·lícit, se’ls vagi, 
fins i tot, a detenir als seus centres de treball o als seus centres d’estudi.

(Montserrat Fornells i Solé demana per parlar.)

Montserrat Fornells i Solé 

Bones. Per part del nostra...
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El president

Perdó. És que no..., perquè quedi enregistrat. La senyora Fornells, alguna subs-
titució?

Montserrat Fornells i Solé

Sí, nosaltres, per demanar la paraula per manifestar que nosaltres també, des 
del nostre grup, en solidaritat amb les persones detingudes aquest matí a Girona, 
i per no normalitzar la situació de repressió que estem patint al nostre país, també 
abandonarem la sessió d’aquesta comissió.

El president

Cap portaveu vol fer ús de la paraula? (Pausa.); El senyor Carles Castillo, en nom 
de Socialistes i Units per Avançar.

Carles Castillo Rosique

Sí; gràcies, president. Bé, jo el que vull dir, en nom del grup, és que sense entrar 
en la qüestió concreta, nosaltres entenem perfectament el dret a la protesta i el de-
fensem i el defensarem, però el que no entenem és que sempre la forma de protesta 
escollida pels grups que donen suport al Govern sigui paralitzar les comissions de 
treball del Parlament. Perquè, al final, a qui estem afectant és a la ciutadania. I això 
ens sembla un error molt greu i volem també que quedi palès.

El president

En nom del Subgrup del Partit Popular de Catalunya, té la paraula el senyor Xa-
vier García Albiol.

Xavier García Albiol

Sí; gràcies, president. Senyalar que nosaltres també veiem amb preocupació 
aquesta utilització partidista per part dels partits independentistes; utilització par-
tidista del Parlament. No entenem quin tipus de relació ni com pot afectar el fet 
de que unes persones, dins de l’estat de dret, hagin estat retingudes durant unes 
hores per part de la justícia, i que això provoqui que l’activitat parlamentària s’ha-
gi de suspendre.

Jo, permetin que els posi un exemple molt concret. En aquesta comissió d’avui 
va una proposta de compareixença del conseller amb relació als lamentables i tristos 
fets que van passar a Badalona fa deu dies, on van morir tres persones, on crec que 
és important que el conseller es pugui explicar. I per culpa d’aquest..., doncs, anem 
a veure, comportament infantil i immadur dels partits majoritaris, els ciutadans, els 
diputats, els ciutadans de Catalunya, i especialment els ciutadans de Badalona, no 
veurem com aquesta proposta, que pot aclarir, ajudar a aclarir què és el que va pas-
sar o deixar de passar, no es pot plantejar, no?

Per tant, lamentar, una vegada més, aquesta utilització absolutament infantil i 
partidista del Parlament.

El president

Moltes gràcies, senyor Xavier García Albiol. En nom del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, té la paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. En primer lloc, anunciar una substitució. El senyor Sergio 
Sanz substitueix el diputat Carlos Sánchez. 

I, en segon, i envers els fets que ens ocupen, i el que hem vist durant la jornada 
d’avui, posar de manifest que això és la institució del Parlament de Catalunya, que 
aquesta és una comissió legislativa a on, com han dit altres que m’han precedit en 
l’ús de la paraula, es debaten coses que repercuteixen també en la vida dels nos-
tres ciutadans. I vull recordar que som la representació de la ciutadania, escollida 
en unes urnes democràtiques, en unes eleccions democràtiques, i que aquí estem 
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per treballar, no per eludir responsabilitats i per portar a terme, en tot moment, la 
nostra responsabilitat i la corresponsabilitat, com li deia, també envers d’una ciu-
tadania que s’ho mereix.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Cap altra paraula? Bé, doncs, entrant en qües-
tions, primerament, pràctiques, anunciar-los que la propera reunió de la comissió la 
teníem prevista a final de mes, d’aquí a dues setmanes. I que tenim previst que en 
aquesta reunió hi hagi una sessió informativa amb el conseller d’Interior. Per tant, 
suposo que també parlarà –perquè ho ha demanat– sobre els fets succeïts a Badalona 
i a la Llagosta aquests darrers dies, amb el resultat lamentable que tots coneixem. 

I, bé, dir-los que, malauradament, crec que és la tercera sessió de la comissió 
que..., en aquest cas, ho hem parlat abans amb el lletrat, la decisió que farem serà no 
aixecar la sessió, sinó suspendre-la, per no haver de refer aquest ordre del dia, que 
el donarem per tancat i el farem servir en una propera reunió. 

En tot cas, això també implica, i els ho poso a la seva consideració, això impli-
caria també que, a la propera sessió, hi puguin haver, dins de l’ordre del dia, PR que 
són més noves, per dir-ho així, que les que estan incloses a l’ordre del dia. 

Per tant, jo tinc aquestes dues opcions: suspendre la sessió o aixecar la sessió. 
Son les dues possibilitats. Si aixequem la sessió, això ens obligaria a refer l’ordre 
del dia. Si la suspenc, doncs... (veus de fons), ens obligaria a..., eh? (Veus de fons.)

En tot cas, no tenim dies, perquè aquesta comissió és els dimecres. La propera 
setmana tenim Ple, i la següent setmana tenim aquesta sessió informativa, que ens 
obligarà a fer un ordre del dia també específic. 

Per tant, aquesta és la situació. No sé què els sembla? (Pausa.) El senyor Castel...

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, president. Més que res, voldria saber el parer també del lletrat, en aquest 
sentit, sobre si suspenem la sessió, entenent que la propera comissió seria la conti-
nuïtat d’aquest ordre del dia, i respecte a les paraules que vostè, president, ens ha 
adreçat, de dir, que hi ha programada una compareixença. Entenem que no sé com 
es podria portar a terme aquesta compareixença amb un ordre del dia ja establert, 
que és on la suspensió ens portaria. 

Voldria saber el parer envers el Reglament del Parlament de Catalunya. 
Gràcies.

El president 

Bé, jo crec que ens obligaria, doncs, probablement, a refer l’ordre del dia, com-
pletament, no?

El lletrat

Sí, la primera consideració, si m’ho permet, és que, de fet, el Reglament no impe-
deix que avui poguéssim tenir la reunió, sinó que el fet de que no hi hagi la presèn-
cia, en aquest cas, de la majoria absoluta dels membres de dret d’aquesta comissió, 
el que invalida és la impossibilitat d’adoptar, vàlidament, acords. Per tant, aquesta 
és la primera consideració.

Per tant, president, té, entre les seves atribucions, i escoltats els portaveus, deci-
dir, efectivament, com deia, o bé suspendre o bé aixecar la sessió.

Jo entenc que la suspensió permet de reprendre aquesta sessió en una altra oca-
sió. I, per tant, el president, prèvia consulta amb els membres de la Mesa, pot senya-
lar dia i hora per la represa. Però, en el benentès que es tracta d’aquest ordre del dia, 
que avui no hem pogut celebrar. 

I una altra cosa és que, mentrestant, es pogués decidir, diguem, celebrar algun 
altre tipus de sessió, amb un altre ordre del dia, en funció dels compromisos adqui-
rits amb el conseller. Però, evidentment, aquest ordre del dia és el que és. Perquè si 
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s’altera, lògicament, això ho pot fer o es pot proposar, per part del president, o, en 
aquest cas, ho poden fer dos grups o una cinquena part dels diputats. Però crec que 
no es tracta d’això, d’alterar l’ordre del dia, sinó que poguéssim reprendre aquest ma-
teix ordre del dia el dia i hora que s’assenyali oportunament.

El president 

Sí. Bé, jo, els faig, un altre cop, doncs..., insisteixo en la qüestió de que fer un 
nou ordre del dia, per a una altra sessió diferent d’aquesta, que suspendríem, podria 
donar lloc a que aquesta sessió, finalment, acabés amb possibilitat que en nou ordre 
del dia..., que això implicaria alterar l’ordre de debat de les propostes de resolució. 

Al final, aquestes propostes de resolució, diverses de les que estan aquí, em sem-
bla que ja fa dos, tres sessions que haurien d’estar debatudes i votades i, malaurada-
ment, doncs tornen a quedar parades per aquesta situació.

Jo, si... (Veus de fons.) Sí, jo crec que, en aquest sentit, i per no alterar, di-
guem-ne, l’ordre natural del debat, que seria el registre i tot el procés d’esmena de 
cada PR, doncs aniria a això, a aixecar la sessió, en lloc de suspendre-la, amb la 
qual cosa aquesta sessió la donaríem per feta. I, malauradament, doncs ha quedat 
com ha quedat.

Jo també..., lamentar, des de la presidència i des de la Mesa –jo crec que coin-
cidim–, que hi hagin motius aliens al funcionament d’aquesta comissió... Hem de 
recordar que aquesta és la Comissió d’Interior, i sembla que una qüestió que afecta a 
una matèria que, en part, té a veure amb aquesta comissió, que són qüestions d’ordre 
públic, que, en aquest cas, sembla ser que hi ha alguns polítics d’un partit concret, 
que està present en aquest Parlament, que han tingut conseqüències pels seus actes, 
jo recordo..., crec que aquesta és la situació, en aquests moments processals. 

Doncs, malauradament, haurem de tornar, en aquest cas, a aixecar aquesta sessió 
i a endarrerir, doncs, el debat, amb qüestions que tenen a veure doncs amb violència 
de gènere, que tenen a veure amb la violència de grups extremistes violents, com els 
feixistes o els hooligans del futbol. És a dir, qüestions que afecten, en el dia a dia, 
a la vida de molts catalans i, malauradament, tornen a quedar en espera, aviam si 
arribem a una situació de normalitat democràtica. 

Aquesta sí que és una normalitat democràtica, el poder debatre sense cap tipus 
d’influència externa, en aquest cas, sigui del color que sigui, i tenint en compte, a més 
a més, que té a veure amb un «xoc» –entre cometes la paraula «xoc»– entre dos po-
ders absolutament legítims del nostre estat social i democràtic de dret, com són, en 
aquest cas, un poder legislatiu, com és aquest Parlament, i uns poders executius, com 
poden ser fins i tot els governs municipals de determinats municipis, i una pota, que 
jo crec que és fonamental en un estat social i democràtic de dret –en una democràcia 
plena com any rere any està demostrant que és Espanya–, que és el poder judicial.

Per tant, malauradament, estic obligat, doncs, en aquest cas, a aixecar la sessió. 
Moltes gràcies.

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