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Sessió 17 de la CI

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

deix Matías Alonso Ruiz, acompanyat de la vicepresidenta, Assumpta Escarp Gibert, i del 

secretari, Lluís Guinó i Subirós. Assisteix la Mesa el lletrat Joan Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Jean Castel Sucarrat, Antonio Espinosa Cerrato, María del 

Camino Fernández Riol, Alfonso Sánchez Fisac i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de 

Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Aurora Madaula i Giménez, Ferran Roquer i 

Padrosa i Marc Solsona i Aixalà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antoni Castellà i Clavé, 

Montserrat Fornells i Solé, Lluïsa Llop i Fernàndez, Núria Picas Albets i José Rodríguez 

Fernández, pel G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique, pel G. P. Socialistes i Units per 

Avançar; Marc Parés Franzi, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Esperanza García 

González, 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 l’intent d’assalt al Parlament de l’11 de setembre de 2019 (tram. 354-00175/12). Ma-

tías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. De-

bat 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 les càrregues policials durant l’intent de desnonament al barri de Sants, de Barcelo-

na, el 19 de setembre de 2019 (tram. 354-00179/12). Susanna Segovia Sánchez, juntament 

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

de la sol·licitud de sessió informativa.

3. Proposta de resolució sobre la coordinació entre els cossos policials (tram. 250-

00788/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 324, 26; esmenes: BOPC 374, 9).

4. Proposta de resolució sobre la seguretat als barris i les urbanitzacions de Calafell (tram. 

250-00816/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre dipu-

tat 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 343, 27; esmenes: BOPC 388, 70).

5. Proposta de resolució sobre la problemàtica dels exàmens per a obtenir el carnet de 

conduir (tram. 250-00863/12). Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, juntament 

amb un altre diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació 

(text presentat: BOPC 376, 9).

6. Proposta de resolució sobre les deficiències als aparells de climatització de les co-

missaries dels Mossos d’Esquadra (tram. 250-00890/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació (text presentat: BOPC 382, 34).

El president 

Molt bona tarda. Obrim la dissetena sessió de la Comissió d’Interior, d’aquest 
dimecres 2 d’octubre de 2019.

Hi han sis punts de l’ordre del dia. El primer punt de l’ordre del dia és la sol·
licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’intent d’assalt al Parlament de l’11 de setembre de 2019, presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Si vol defensar la sol·licitud...? (Veus de fons.) 

Primer de tot, perquè constin en acta també, les substitucions dels grups. El 
Grup Parlamentari de Ciutadans? 

Jean Castel Sucarrat

Sí, president. El senyor Antonio Espinosa substitueix el senyor Carlos Sánchez i 
la senyora Camino Fernández substitueix Munia Fernández.

El president

Hi ha cap altra substitució als grups? (Pausa.)
Doncs bé, continuem amb l’ordre del dia.
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Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre 
l’intent d’assalt al Parlament de l’11 de setembre de 2019 

354-00175/12

El primer punt és aquesta sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’In·
terior. Per defensar la sol·licitud té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciu·
tadans, el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Aquesta és una sol·licitud de compareixença per escla·
rir, per posar llum i per posar explicació al que vàrem veure l’Onze de Setembre da·
vant de les portes d’aquest Parlament, on vàrem veure una gran manifestació, però 
un reducte concret de vint, trenta persones que varen ser els que varen provocar el 
tiratge de tanques, enfrontament policial i intents d’avançar cap a la porta del Parla·
ment. I el que volem és posar llum.

Ja sabem quina és la dinàmica dels grups que avui podem veure que bloquegen 
aquesta sol·licitud de compareixença de sessió informativa. Però entenem que alguns 
es neguen a condemnar la violència, nosaltres la volem condemnar i volem saber 
també quina va ser l’actitud i l’actuació policial en aquest sentit. Volem saber que on 
hi havia deu..., els que es varen poder visualitzar, amb imatges que han quedat, te·
levisives, que eren deu furgons de la Brimo. Sabent que hi ha set operatius a dintre 
de cada furgó i baixen sis a fer l’actuació, estem parlant d’uns seixanta efectius, que 
entenem que, si hi havia voluntat i ordres oportunes, podien haver identificat aquelles 
vint, trenta persones que provocaven els aldarulls i també, en conseqüència, un cop 
identificades, poder·los imputar tots aquells aldarulls i alteració de l’ordre públic que 
es varen portar a terme.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Castel. Algun grup es vol posicionar al respecte? (Pausa.) 
Sotmetem a votació la sol·licitud.

Vots a favor?
Hi ha 9 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Hi han 11 vots en contra, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Grup 

Parlamentari Republicà i Catalunya en Comú Podem.
Per tant, queda rebutjada la sessió informativa, per 9 vots a favor i 11 en contra, 

i no hi ha abstencions, perquè no hi ha més quòrum en aquest moment.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior 
sobre les càrregues policials durant l’intent de desnonament 
al barri de Sants, de Barcelona, el 19 de setembre de 2019 

354-00179/12

El segon punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les càrregues policials durant l’intent 
de desnonament al barri de Sants, de Barcelona, el 19 de setembre de 2019, presen·
tada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Vol defensar la sol·licitud 
de sessió informativa? (Pausa.) Doncs té la paraula el senyor Marc Fornés. (Veus de 
fons.) Ah, perdó, Parés.

Marc Parés Franzi

Sí. El passat 19 de setembre vam presenciar, vam veure, un cop més, malaura·
dament, no?, perquè ja són diversos casos en els últims mesos, una càrrega policial 
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en un cas de desnonament, que, per les imatges que vam poder veure, doncs, podria 
concórrer en indicis de desproporcionalitat. 

Vam veure també, doncs, persones manifestant·se pacíficament i després la po·
licia carregant, en un cas de desnonament, provocant efectes a la via pública, a per·
sones que estaven transitant pel carrer, com una dona gran amb un atac d’epilèpsia. 

I, aleshores, simplement, per una qüestió de transparència i de rendiment de 
comptes, entenem que té sentit, doncs, que, quan succeeixin aquest tipus d’interven·
cions, comparegui el conseller per poder donar explicacions i esclarir·nos la situació 
d’exactament què és el que va passar.

Moltes gràcies.

El president

Algun grup es vol posicionar? (Pausa.) 
Doncs sotmetem a votació la sol·licitud de sessió informativa.
Vots a favor?
Hi han 3 vots a favor, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i el 

Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 

Parlamentari Republicà.
Abstencions?
Hi han 7 abstencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans i el Subgrup Parla·

mentari del Partit Popular de Catalunya.
Per tant, queda rebutjada la sol·licitud de sessió informativa per 3 vots a favor, 10 

en contra i 7 abstencions.

Proposta de resolució sobre la coordinació entre els cossos 
policials 

250-00788/12

El tercer punt de l’ordre del dia és el debat i votació de la Proposta de resolució 
–i de les esmenes presentades– sobre la coordinació entre els cossos policials, presen·
tada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar la proposta de resolució, té la 
paraula l’il·lustre senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Bé, com podran comprovar, a l’exposició de motius es 
fa palès un de tants exemples de la descoordinació i el que ens pot arribar a provo·
car la descoordinació.

Des d’aquest grup, en nombroses ocasions, hem demanat la coordinació de forces 
i cossos de seguretat de l’Estat juntament amb Mossos d’Esquadra –entenent una pre·
missa fonamental, una competència derivada de l’Estat que assumeix una comunitat 
autònoma: hi ha una responsabilitat i una corresponsabilitat, també per part d’aques·
ta comunitat autònoma, de garantir a la ciutadania la seguretat–, quan no tenim els 
efectius oportuns, quan estem a prop, envers de tres, quatre, cinc anys, si continuem 
amb el ritme de promocions i noves promocions de Mossos d’Esquadra, d’assolir ob·
jectius. 

Però el que no podem fer en l’entretant és no tenir els efectius que ens garantei·
xin la seguretat a Catalunya, per un cantó, perquè a darrere hi ha els ciutadans de 
Catalunya, que és un dret fonamental que tenen, i la col·laboració, com hem dit mol·
tes vegades, amb Guàrdia Civil, Policia Nacional, en diferents àmbits. I els hi vull 
recordar, no fa gaire hem vist algun operatiu a la ciutat de Barcelona conjunt. I el 
mateix que quan veiem operatius conjunts, veiem també que obtenim allò que bus·
quem, que són objectius a eradicar, també començar a posar control i mesures davant 
de tant desgavell. 
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I, evidentment, no podem mirar cap a un altre cantó quan veiem que, amb les dades 
de Catalunya, dades oficials, de l’1 de gener de 2019 fins al 25 de setembre de 2019, 
estem parlant de trenta·nou morts a Catalunya, sis dels quals són derivats de violència 
de gènere.

Davant d’aquests fets, entenem que la prioritat, la premissa és posar solucions, 
garantir la seguretat. I, com els deia, una comunitat autònoma que assoleix i assu·
meix una competència també té la responsabilitat de complir amb aquesta.

Evidentment, hauríem de tenir un govern d’Espanya que poder també ho estigués 
visualitzant i advertint a aquella comunitat autònoma, cosa que a dia d’avui no veiem 
que hi hagi ni voluntat ni ho esperem, en cap cas, del senyor Sánchez. Però apel·lar, 
com els dic, a la responsabilitat. Deixin de bloquejar, si us plau, deixin de paralitzar 
el que són solucions que garanteixin seguretat a tots els ciutadans. 

I en el torn d’expressar·me sobre l’esmena que ens han presentant tindré l’opor·
tunitat d’explicar per què aquesta esmena no l’acceptem.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castel. Hi ha una esmena presentada, pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà. Per posicionar·se, per defen·
sar l’esmena presentada, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Republicà, la 
senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Una vegada més, ens trobem amb una proposta de re·
solució del Grup de Ciutadans encaminada en aquest sentit de la coordinació poli cial 
entre els diferents cossos que existeixen i que estan presents a dia d’avui al nostre 
país.

L’any 2007, la Junta de Seguretat de Catalunya ja va signar un protocol de co·
ordinació operativa entre els diferents cossos. En moltes de les operacions policials 
que s’han dut a terme al nostre país ja ha existit aquesta coordinació policial. De fet, 
l’any 2003, la llei que es va aprovar, Llei 4/2003, també especificava, dins de l’àm·
bit municipal, aquesta coordinació entre els cossos de Policia Local, els municipis 
que en tenen, amb els Mossos d’Esquadra, amb les pertinents juntes de seguretat 
local que es duen a terme al llarg de l’any als diferents municipis del nostre país, on 
el conseller en forma part, de moltes d’aquestes juntes de coordinació, juntes locals 
de seguretat. Per tant, existeix la coordinació entre els cossos policials existents al 
nostre país.

També posar de manifest que, per exemple, abans dels atemptats del 17 d’agost 
del 2017, al nostre país..., fer esment de que els Mossos d’Esquadra no formaven 
part del CITCO, perquè durant set anys no es va convocar la junt de seguretat, Junta 
de Seguretat de Catalunya, amb totes les dificultats que van comportar aquests fets. 

Per tant, tot és manca de voluntat, en alguns dels casos, de per què no es va convo·
car durant set anys la Junta de Seguretat de Catalunya, fet que va comportar, doncs, 
moltes mancances pel nostre país i per la policia del nostre país. Com he dit, una de 
les quals, no formar part del CITCO, quan estàvem..., el nostre país patia alerta 4 so·
bre 5 d’atemptat terrorista. 

Per tant, sí que és veritat que combatre la criminalitat, en un context global com 
el que estem vivint, requereix la col·laboració i la coordinació entre els diferents cos·
sos de seguretat, i és molt important que hi hagi aquesta coordinació i col·laboració.

I, com que no se’ns accepta l’esmena proposada al punt número 2, no donarem 
suport a aquesta proposta de resolució.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Fornells. Per defensar l’esmena en nom del Grup Parla·
mentari de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Ferran Roquer.
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Ferran Roquer i Padrosa

Moltes gràcies, president. Bé, aquí, en l’exposició de motius, es parla de dife·
rents episodis que hi han hagut, entre ells alguns que han succeït a Barcelona. Es 
parla més o menys..., més o menys es parla de coordinació amb la Guàrdia Urbana, 
i després ens parla..., quan ha parlat el diputat proposant, ha parlat de l’assumpció de 
competències per part dels Mossos, de la capacitat dels Mossos per tal de fer front a 
aquestes competències i ha fet una crítica al Govern de l’Estat.

El Govern de l’Estat ja s’arreglarà amb les crítiques que li facin, però, en qualse·
vol cas, no podem entendre... (rialles), no podem entendre i no podem deixar dir que 
a Catalunya els Mossos d’Esquadra no s’encarreguen ni vigilen la seguretat de les 
persones, ni que no ho fan de forma raonable. Com tampoc podem entendre que no 
hi ha coordinació entre cossos policials. Hi ha coordinació entre cossos policials, per·
què, ho deia la meva companya, s’ha creat el protocol de coordinació operativa –es 
va crear en el seu moment– entre el Ministeri d’Interior i el Departament d’Interior. 
Fruit d’això hi ha diferents comissions de coordinació policial a Catalunya i diferents 
subcomissions que s’intercanvien informació. Com també hi ha la comissió mixta de 
seguretat de l’Estat, eh?, que hi ha representants de l’Estat i la Generalitat, i aquí es 
fa un seguiment permanent, permanent i estable, de les qüestions que s’aproven a la 
junta de seguretat. Es reuneixen en diferents ocasions. 

Però, com a conseqüència de tot això, i també hi feia referència la meva com·
panya, la Policia de la Generalitat · Mossos d’Esquadra es va integrar en el Centre 
d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat.

Pel que fa a l’àmbit municipal, hi ha la junta de seguretat de cada municipi, eh?; 
cada municipi té una junta local de seguretat que es reuneix periòdicament i en la 
que s’hi exposen i en la que es tracten els temes de seguretat, de seguretat operativa, 
d’aquell municipi. Naturalment, a Barcelona també succeeix.

En el seu punt 2, en el punt 2 de la seva proposta de resolució, ens demana que 
convoquem urgentment la junta de seguretat. Bé, el Govern de la Generalitat con·
voca, amb la periodicitat que creu i que estima necessària, la junta de seguretat, i, 
quan ho estimi la convocarà, sens dubte.

I un últim apunt. En el seu punt 3, en el punt 3 de la seva proposta de resolució, fa 
una referència als protocols d’actuació dels serveis socials pel que fa, entenc jo –en·
tenc jo–, a una persona que tenia malaltia mental i que, com a conseqüència d’haver 
estat internada en un centre i demanar l’alta voluntària en el seu moment, va sortir i 
va cometre alguna agressió sexual. Bé, no podem criminalitzar tots els sensesostre 
ni podem delegar sobre els serveis socials que diagnostiquin les malalties mentals i 
tractin les malalties mentals. En qualsevol cas, els podem demanar que derivin les 
persones que poden ser objecte de malaltia mental i de tractament als centres espe·
cialitzats en malaltia mental.

Per tant, nosaltres votarem en contra de la seva proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Per posicionar el Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, té la paraula el senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Nosaltres no estem en contra de la proposta, ens sembla bé 
l’esperit de la proposta, perquè sempre creiem que es pot millorar la coordinació. 
Però crec que hem de partir de dos premisses bàsiques, sobretot per no fer demagò·
gia i no crear alarmisme a la societat, que només llança un missatge negatiu.

U. La coordinació, diguem·ne, oficial i política que hi ha és raonablement bona 
–és raonablement bona–, perquè jo crec que s’estan fent els esforços. No vol dir que 
no hi hagi episodis concrets en què es pot millorar la coordinació i no vol dir que no 
haguem de millorar encara més, sobretot en compartir la informació a les bases de 
dades entre unes policies i unes altres.
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Dos. La coordinació operativa, diguem·ne, la més relacional entre policies, tam·
bé és bona, perquè entre els diferents policies dels diferents cossos no tenen proble·
mes de relació i en el dia a dia ja es van coordinant. 

No obstant això, com que la nostra filosofia és la millora contínua i creiem que 
sí que hi ha espais per a millora, nosaltres votarem a favor el punt 1, el punt 2..., i 
el punt 3, en el punt 3 ens abstindrem, sobretot, sense entrar en qüestions de fons, 
perquè entenem que va contra l’autonomia local, que es tornen a ficar vostès en l’au·
tonomia local i això nosaltres no ho podem acceptar.

Per tant, 1 i 2 a favor, i en el 3 ens abstindrem.

El president

Gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí; el nostre grup parlamentari comparteix la necessitat de coordinació policial, 
però, com ja s’ha esmentat, no creiem que aquest sigui el principal problema que 
tenim ara sobre la taula; segurament tenim altres problemes, que tenen a veure més 
amb la manca d’efectius, amb l’abordatge estructural dels problemes. I, per tant, no 
creiem que, tal com s’està plantejant, la proposta de resolució vingui a aportar solu·
cions, sinó més aviat un cert alarmisme. I, per tant, ens abstindrem als punts 1 i 2. 

I en el punt 3, a part de la ingerència en el món local, amb la qual hi estem ma·
nifestament en contra, doncs també ens sembla que l’ús del llenguatge que s’utilitza 
no és adequat, que es criminalitza, que es vol generalitzar, que es parla de persones 
incontrolades, que tampoc sabem exactament a què es refereix. I, per tant, votarem 
en contra del punt 3.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. Per posicionar el Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, té la paraula la senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bien, nosotros, inicialmente, empezamos a leer esta propuesta 
y dijimos: «Mira, pues, qué bien, ¿no? Coincidimos.» Lo que políticamente no su·
pone un ejemplo de coordinación ni cooperación, operativamente sí que lo está sig·
nificando. Es decir, las policías locales, la Policía Nacional, los Mossos d’Esquadra, 
incluso la Guardia Civil, son capaces de coordinarse en operativos recientes –o sea, 
Cornellá; pongo un ejemplo–, y, sin embargo, políticamente no hay ninguna voluntad 
de mejorar esos sistemas de cooperación, que existen, pero que no son extensivos.

El problema es cuando leemos un poquito más allá. Y esto es una crítica, creo 
que es en positivo, y es: vamos a votar a favor de sí mejorar esa coordinación, por·
que es una realidad, porque además se está llevando a cabo, y la negativa política 
no puede perjudicar a los ciudadanos, cuando, además, los agentes están dispuestos 
a ello y ha funcionado. 

Pero, claro, cuando entramos en el punto número 3, y además revisamos la exposi·
ción de motivos, nos encontramos con una cuestión que afecta a fondo y forma, pero 
sobre todo a concepto: una persona que esté enferma y tenga una neuropatía no es una 
persona..., no es un delincuente, no tiene que recibir el mismo trato que un delincuente. 

Por tanto, cuando ustedes en su exposición de motivos hablan de «sustancia pa·
tológica suficiente para proceder a su detención», confunden una persona que tiene 
problemas de carácter neurológico con una persona que está cometiendo un delito y 
que debe ser detenida. 

Si, además, lees el punto número 3, donde ustedes hablan de «riesgos para la segu·
ridad pública de personas incontroladas» –defínanmelo, que no lo sé, pero me imagi·imagi·
no que tiene que ver y está en relación con esa exposición de motivos–, claro, ustedes 
están abordando de una manera muy genérica, y yo creo que hasta cierto punto un 
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tanto peligrosa, pues, una especie de internamiento..., una especie de substitución del 
internamiento psiquiátrico involuntario con una detención arbitraria porque resulta 
molesta o potencialmente peligrosa una persona que patológicamente es inestable.

Y, por tanto, ese punto no les vamos a poder votar a favor. En cambio, el de coor·
dinación por supuestísimo que lo votaremos a favor.

El president

Moltes gràcies, senyora García. Per posicionar·se sobre l’esmena presentada, té 
la paraula el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Bé, jo començaria pels dos grups que han presentat l’es·
mena. Dir que, si no és urgència trenta·nou morts a Catalunya per convocar una junta 
de seguretat, amb tots els problemes afegits que hem pogut visualitzar, falta d’actua·
ció policial o politització d’un cos com és el de Mossos d’Esquadra per la seva part 
política, que hem denunciat, no només aquí, sinó en seu parlamentària moltes vega·
des, si això no és suficient, trenta·nou morts i la situació que viuen barris de Barcelo·
na, jo crec que s’ho haurien de fer mirar. La demagògia no ens soluciona problemes, 
manté els problemes en el calaix de l’oblit.

I jo recomanaria també a certs partits que han intervingut que...

El president

Senyor Castel, el posicionament sobre l’esmena, si us plau.

Jean Castel Sucarrat

El posicionament sobre l’esmena. Però al Grup de Catalunya Sí que es Pot, que 
parlava del redactat, els informo, i també al Partit Socialista: han tingut el temps 
oportú per presentar esmenes i poder, inclús, intercanviar opinions. Una cosa és te·
nir ganes de fer la feina...

El president

Senyor Castel...

Jean Castel Sucarrat

...i una altra mantenir·la en l’oblit, com fan vostès.

El president

Per tant, respecte a l’esmena, entenc que no l’accepta. (Veus de fons.) 
Bé, doncs, m’han demanat, m’ha semblat que es demanaven votacions separa·

des. Jo he entès que n’hi havia prou amb votar els punts 1 i 2 conjuntament i el 3 
separadament. 

Per tant, comencem per votar els punts 1 i 2 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Hi han 9 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans i Socialistes i Units 

per Avançar i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Re·

publicà.
Abstencions?
Hi ha 1 abstenció, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Per tant, els punts 1 i 2 queden rebutjats per 9 vots a favor, 10 en contra i 1 abs·

tenció. 
Sotmetem tot seguit a votació el punt número 3 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Hi han 6 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
Hi han 11 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el Grup 

Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem. 
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Abstencions?
Hi han 3 abstencions, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i el 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Per tant, queda rebutjat el punt número 3 per 6 vots a favor, 11 en contra i 3 abs·

tencions.

Proposta de resolució sobre la seguretat als barris i les urbanitzacions 
de Calafell 

250-00816/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 4, és el debat i votació de la Pro·
posta de resolució –i de les esmenes presentades– sobre la seguretat als barris i a les 
urbanitzacions de Calafell, presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Dir·los que hi havien tres esmenes presentades i que una d’elles s’ha transac·
cionat per part del grup proposant i els grups que havien presentat les esmenes. Tot 
seguit ja ho parlarem.

Per defensar la proposta de resolució, té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí; en aquesta comissió jo crec que hem tractat en diverses ocasions realitats de 
diferents municipis amb problemes o percepcions d’un augment de la inseguretat. 
En aquest cas, nosaltres portem el cas concret del municipi de Calafell i les proble·
màtiques específiques en l’àmbit de les urbanitzacions.

No fa gaire vam tenir aquí a la Comissió d’Interior una compareixença que crec 
que a tots ens va xocar moltíssim, no?, que va ser la de l’alcalde de Sant Adrià del Be·
sòs, explicant la realitat de la Mina. Sense voler posar diferents realitats en el mateix 
nivell ni en el mateix sac, però, sí posar sobre la taula, doncs, com realitats comple·
xes les tenim en moltes parts del territori, també en les urbanitzacions, i en aquest 
cas en el municipi de Calafell, on hem detectat una percepció creixent de la insegure·
tat en l’àmbit de les urbanitzacions i plantegem que tenen a veure també amb proble·
màtiques de tràfic de drogues, entre altres qüestions.

I plantegem una proposta amb la intenció d’assolir un abordatge integral d’aquesta 
problemàtica i, per tant, que es dugui a terme no només des de l’àmbit de la segure·
tat, que també, sinó també des de l’àmbit de l’emergència habitacional, des de l’àmbit 
dels serveis socials i de la coordinació, també, entre cossos policials a la qual feien 
referència abans.

En aquest sentit, per tant, presentem una proposta de resolució amb tres punts. 
En el primer, doncs, defensem desplegar operatius de prevenció, detecció i control de 
tràfic de drogues a la zona a què fem referència, en coordinació entre Mossos d’Es·
quadra i policia local.

En el segon, proposàvem elaborar i implementar un pla de xoc integral per fer 
front a aquesta situació. Aquest punt ha estat transaccionat amb els grups de govern 
i, per tant, en tot cas, després, doncs, detallarem el motiu de la transacció.

I el tercer punt, en el qual, doncs, fèiem més esment de l’àmbit d’habitatges ocu·
pats i on entenem que la resposta que s’hi ha de donar ha d’encaixar en l’àmbit de 
l’emergència habitacional i, per tant, en el marc de la Llei 24/2015.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. Hi han tres esmenes presentades, pel Grup Parlamen·
tari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà. La segona d’a questes 
esmenes ha estat transaccionada pel grup proposant i aquests dos grups esmenants. 
Tots els grups tenen ja l’esmena transaccional. 

Per defensar les esmenes presentades, té la paraula, en nom del Grup Parlamen·
tari Republicà, la senyora Lluïsa Llop.
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Lluïsa Llop i Fernàndez

Gràcies. Molt bona tarda, diputades, diputats. Estem davant d’una proposta de 
resolució, com comentava el diputat Parés, sobre la seguretat als barris i les urba·
nitzacions de Calafell, i el primer que volem dir des del Grup Republicà és que és 
important llençar el missatge que a Calafell, malgrat que pot haver·hi, evidentment, 
algun problema que, a més a més, ha generat l’aparició en mitjans de comunicació i 
que el tema de la seguretat salti a l’actualitat, fa que sembli com més aparent..., però 
que en cap cas reitero..., volem insistir en que en cap cas Calafell està vivint un pro·
blema greu d’inseguretat i segurament no compartim fil per randa algun qualificatiu 
d’aquesta proposta de resolució, com quan es parla d’«especial intensitat», ni que la 
ciutat visqui mancada de polítiques efectives per pal·liar l’incivisme, la delinqüència 
i el tràfic de drogues, perquè és molt important que no contribuïm entre tots plegats, 
quan parlem a vegades de llocs i de situacions concretes..., que no contribuïm entre 
tots a generar cap neguit entre els veïns i les veïnes.

De fet, en aquest sentit, des del Cos de Mossos d’Esquadra s’han estat efectuant 
intervencions concretes, a banda de la tasca diària; en concret, porten quatre actua·
cions en aquest àmbit, concretes, durant l’any 2019.

Ara bé, com que compartim que sí, que com a la gran majoria dels nostres mu·
nicipis s’ha produït alguna situació i hi han problemàtiques –hi insisteixo, com en 
la majoria dels nostres municipis– derivades d’ocupacions de «vivendes», d’algun 
tipus de tràfic d’estupefaents, etcètera, i des del Grup Republicà estem convençuts 
que la millor manera de tractat aquestes casuístiques és fer·ho amb una feina con·
junta des de les diferents administracions, i en aquest cas concret fent que Mossos 
d’Esquadra i ajuntament, especialment des dels serveis socials, des de la policia lo·
cal, es treballi conjuntament per donar una resposta integral, com comentàvem, des 
de tots els àmbits, doncs compartim bona part del que exposa aquesta proposta de 
resolució en la seva part resolutiva, i, per tant, tractar aquesta emergència habitacio·
nal, aquesta necessitat de seguretat d’un plus, d’una feina molt coordinada entre els 
diferents àmbits.

De fet, per això, aquesta coordinació, que jo crec que està imbricada en totes les 
administracions, ja hi han signats convenis de col·laboració de l’any 2007, en matèria 
de coordinació i col·laboració en seguretat pública, entre la policia i els Mossos d’Es·
quadra, i també hi ha un conveni del 2018 per a l’aplicació de mesures alternatives a 
persones menors d’edat denunciades per consum o tinença de drogues, també entre 
l’ajuntament i la Generalitat de Catalunya. Vull dir que es continuarà i s’ha d’incen·
tivar aquesta feina conjunta, però que ja existeix un precedent de col·laboració entre 
la Generalitat, en aquest cas, i el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Calafell. 

En tot cas, per acabar, vull agrair molt la disponibilitat del diputat Parés per poder 
parlar d’aquesta proposta de resolució i poder arribar a acords en els diferents punts, 
que farà que s’hagi acceptat la primera de les nostres esmenes, com hem comentat; que 
haguem pogut transaccionar la segona, i que, en el tercer cas, tal com estava redactat, 
doncs, hi trobarà el suport del Grup Republicà, perquè entenem que és important tam·
bé donar aquesta visió d’habitatge d’emergència, d’habitatges per a tothom.

El president

Gràcies, senyora Llop. Per defensar les esmenes, en nom del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Primer de tot, una observació: ens podríem trobar debatent en 
aquesta comissió 947 casos de problemàtiques respecte a la seguretat de cadascun 
dels municipis de Catalunya.

En qualsevol cas, però, en la que és objecte de tractament avui, que és sobre la 
seguretat dels barris i urbanitzacions de Calafell, resulta que compartim en bona ma·
nera, i sobretot després de les esmenes que nosaltres hi hem presentat i de la transac·
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ció a què hem arribat, i de l’esmena que ens han acceptat, el fons i la forma d’a questa 
proposta de resolució.

Per tant, estem d’acord nosaltres en continuar desplegant operatius de prevenció, 
detecció i control del tràfic de drogues a la zona, és evident; volem aprofundir –tot i 
que, com deia la diputada Llop, es fa des del 2007– en la col·laboració entre la Policia 
de la Generalitat · Mossos d’Esquadra i la Policia Local de l’Ajuntament de Calafell, 
i amb els serveis socials i altres ens i departaments de l’ajuntament, aprofundir·hi i 
aprofundir·hi per prestar un millor servei.

I, naturalment, el problema habitacional és un problema important, ho és a Cala·
fell, ho és a tot Catalunya, i s’han d’implementar mesures d’acord amb la Llei 24/2015, 
cosa per la qual li agraïm també la voluntat..., quan el seu grup presenta una proposta 
de resolució la presenta amb la voluntat d’arribar a acords, la presenta amb la volun·
tat de que sigui efectiva, de que sigui útil, i això és sempre d’agrair.

I com a conseqüència de tot això nosaltres votarem a favor, un cop acceptada 
l’esmena i amb aquesta transaccional, el seu tercer punt. Per tant, votarem a favor de 
tota la proposta de resolució.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. Per posicionar·se sobre la proposta de resolució, 
en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la senyora María Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. En primer lugar, quiero hacer también una observación al 
señor Marc Parés. Quiero que usted recuerde que hubo un acuerdo, cuando compa·
reció el alcalde de Sant Adrià del Besòs, hubo un acuerdo de todos los grupos de no 
politizar el barrio de la Mina. Y usted entiendo que en este caso no ha respetado el 
acuerdo que se hizo.

Entrando ya en la cuestión, la seguridad es uno de los problemas que más nos 
preocupa a nosotros, especialmente desde el incremento de delitos contra la vida y 
la integridad física que hay no solo en Barcelona, sino en el resto de la comunidad 
autónoma de Cataluña. En Calafell la preocupación es realmente importante.

Esta propuesta que se debate hoy aquí tiene una problemática específica, pero 
podríamos extenderla a otros problemas que también se viven en el municipio de 
Calafell, como son robos en domicilios, robos con violencia en comercios y calles. 

Pero esta se refiere en concreto a las ocupaciones ilegales de viviendas, sobre 
todo las realizadas por grupos de delincuencia organizada, que incluso extorsionan 
a vecinos y que se dedican al tráfico de drogas. Y esta problemática se arrastra des·
de hace tiempo.

Miren, en este municipio, como en muchísimos otros, no se cumple ni la ratio 
necesaria de Mossos ni la de la Policía Local, algo que se agrava además por la 
idiosincrasia que tiene el municipio en sí, con una extensión, una «dispersidad» im·
portante.

Nosotros damos la bienvenida realmente a esta propuesta que realizan porque 
somos un grupo coherente. Y le voy a explicar por qué. Nosotros la vamos a votar 
a favor porque yo quiero poner de manifiesto que nuestro grupo municipal en este 
ayuntamiento presentó varias iniciativas en este mismo sentido. Una de ellas se 
asemeja bastante a la que hoy nos trae aquí; la presentó en abril de 2018, y solicitá·
bamos, precisamente, poner en marcha cuantas medidas fuesen necesarias a fin de 
velar por la seguridad y convivencia vecinal afectada por la ocupación ilegal, elabo·
rar un censo de viviendas ocupadas, reforzar la presencia policial. Y no se aprobó. 
Y es que ninguno de los grupos de allí manifestó su sí a la moción que presentó 
nuestro grupo municipal; ninguno consideró que tuviesen que votar a favor.

Y otras de las iniciativas fue prevenir accidentes e incendios –que ustedes esta·
rán de acuerdo que también se dan en algunos casos por viviendas conectadas de 
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forma ilegal a la red eléctrica–, con un punto prácticamente igual al que hoy nos 
traen aquí con el número 3. Y es que es necesario ofrecer soluciones de emergencia 
habitacional, por supuesto que sí. Pero cuando la presentamos allí, en aquel muni·
cipio, en Calafell, nos votan... ¿Qué vota el PSC? ¿Qué vota Esquerra? ¿Qué vota 
Convergència i Unió allí? ¿Y qué votó la CUP? Votaron que no –que no.

Por tanto, esto no va de si la propuesta la presenta un grupo u otro, un partido u 
otro, y si se presenta por un partido hay que votarla en contra; esto va de coheren·
cia y de interés por dotar a los ciudadanos de la protección que merecen en cuanto 
a la seguridad.

Por lo tanto, y ya para finalizar, nosotros les decimos que, en este caso, y dado 
que la ha presentado un partido diferente a Ciudadanos, esperemos que le den apo·
yo. Por lo menos, que sean coherentes también en aquel municipio si se vuelve a 
presentar esta propuesta por nuestro grupo.

Gracias.

El president

Gràcies, senyora Valle. Per posicionar·se sobre la proposta de resolució, en nom 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula el senyor Car·
les Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. A veure, jo crec que, en primer lloc, hem d’intentar no sobre·
actuar amb la seguretat. La seguretat és una cosa suficientment seriosa com per ser 
rigorosos quan parlem de seguretat.

Hem d’intentar també no pretendre substituir els plenaris municipals. Quan no 
tenim majories als plenaris municipals, a vegades sembla que presentem propostes 
de resolució per influir en el municipi a través del Parlament, i és a lo que em sona 
una mica aquesta proposta o alguna de les intervencions arran de la proposta.

Dit això, el primer que vull dir a la ciutadania que ens pugui estar escoltant és 
que Calafell no és el Bronx. Calafell no és, ni molt menys, el Bronx; Calafell no 
és Beirut, o alguna o altra comparació que jo no faré, que jo crec que no s’ha fet 
correctament. Calafell és un municipi turístic, al que hi va molta gent, fins i tot de 
l’àrea metropolitana de Barcelona; que multiplica pràcticament per cinc o per sis la 
seva població a l’estiu, i, per tant, hi ha una problemàtica que no s’acaba d’abordar 
en aquests municipis que creixen tantíssim a l’estiu.

El problema està a tot el Baix Penedès. I jo crec que tots i totes les presents 
aquí ho sabem. El problema està a tota Catalunya. Però, expressament, si parlem 
d’aquesta zona, companys i companyes, el problema està al Baix Penedès, no a la 
ciutat, no al municipi de Calafell. I el problema és que és una comarca situada fora 
de l’àrea metropolitana de Barcelona, però molt a prop de Barcelona, que mira més 
cap a Barcelona. La comarca, al final, s’està convertint en una mena de refugi de 
les rendes més baixes, de famílies amb risc d’exclusió, que no acaben de trobar l’al·
ternativa a l’àrea metropolitana de Barcelona; que busquen alternatives en zones 
de baixa densitat, com la comarca del Baix Penedès, i a on, per cert, es produeixen 
també moltes ocupacions il·legals, perquè hi ha molts habitatges deshabitats que van 
ser embargats durant la crisi, que estan en mans dels bancs, que, per cert, no es fan 
responsables, els bancs, d’aquests habitatges que en el seu moment es van quedar. 
Posar l’èmfasi, sota el nostre punt de vista, en la policia local i en els serveis socials 
del municipi em sembla molt injust i em sembla també que posa de manifest un cert 
desconeixement.

Per tant, nosaltres estem a favor de que hi hagi més mossos, però no només per 
Calafell, sinó per tota la comarca. Per tant, votarem a favor del punt 1, exclusiva·
ment; en els altres dos punts, ens abstindrem.

En el punt 2 sí que creiem que hi ha hagut una millora, amb l’esmena, amb la 
transacció que s’ha presentat, però, clar, és que sembla..., lo que comentava al prin·



DSPC-C 341
2 d’octubre de 2019

Sessió 17 de la CI 14

cipi. Jo potser estic equivocat, però el que sembla és que es vol dir a l’Ajuntament 
de Calafell el que ha de fer, des d’aquí, amb una proposta de resolució, des d’aquí. 
I això a mi em sembla que no és correcte i es carrega l’autonomia municipal.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castillo. Per posicionar·se sobre la proposta de resolució, en nom 
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula la senyora 
Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, molt breument, perquè jo crec que pràcticament s’ha dit 
tot. Hi han municipis, especialment a Catalunya, que pateixen amb més greuge la 
delinqüència i determinades problemàtiques socials de carències, i és clar que Cala·
fell és una d’elles. 

També és veritat que l’increment de les onades de robatoris, per la mateixa geo·
grafia del municipi, no hi ha ajudat gaire, i que l’augment de cinc a vuit policies locals 
és insuficient, clarament.

I, per tant, nosaltres votarem pràcticament a favor de tota la proposta, però no 
de la número 2. 

I per què no? Perquè nosaltres creiem que s’han rebaixat.., fins i tot la mateixa 
ambició de la proposta s’ha rebaixat, amb aquesta transaccional del conveni de co·
ordinació i col·laboració, que ve a dir: «Bé, el que ja existeix, ja funciona bé, seguim 
caminant sobre aquest marc.» I nosaltres no ho acabem d’entendre. I, per això, en 
aquest punt número 2, ens abstindrem.

El president

Gràcies, senyora García. Per posicionar·se sobre les esmenes presentades, té la 
paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí. Gràcies, president. Com ja s’ha comentat, acceptem l’esmena 1 presentada, tot 
i que crec que tots els grups de l’oposició, no?, doncs, ja anem veient, de forma reite·
rada, com el Govern sempre ho està fent tot i vol continuar·ho fent; doncs endavant, 
continuem·ho fent. 

Acceptem l’esmena 2, perquè entenem que millora, com s’ha comentat també, 
que millora el redactat, i no creiem que rebaixi el que es pretenia, perquè bàsica·
ment l’enfocament que demanàvem era d’un abordatge integral de la problemàtica, 
i això, doncs, entenem que es manté. I és veritat que, si existeix un conveni de col·
laboració, s’ha de mantenir, tot i que, òbviament, si el conveni és del 2007 i conti·
nuen havent·hi certes problemàtiques, doncs, entenem que cal intensificar.

I no acceptem l’esmena 3, perquè creiem, doncs, que és contrària a l’esperit que 
preteníem nosaltres plantejar amb aquesta resolució, que era el d’un abordatge, com 
deia, integral de les problemàtiques sense voluntat d’estigmatitzar cap municipi, cap 
barri, tampoc el Bronx, perquè, si es coneix la realitat del Bronx, doncs, té molts 
elements envejables... (Rialles.) I ho dic..., ho dic de debò. (L’orador riu.) I, per tant, 
crec, doncs, que el que hem de fer tots és no... Per part del nostre grup no hi ha cap 
voluntat d’estigmatitzar ni molt menys cap barri, cap ciutat, cap municipi; sí de tro·
bar solu cions a aquells llocs on hem identificat que hi han problemàtiques concretes 
que creiem que cal abordar.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Parés. Entenc, doncs, que s’ha acceptat l’esmena 1, presentada 
pels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Republicà; s’ha fet la transacció 
del punt número 2 amb aquests dos grups, i, finalment, es manté com està el punt 
número 3 de la proposta de resolució. (Pausa.)
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S’ha demanat votació separada, entenc, del punt número 2, exclusivament. No hi 
ha cap altra votació separada. (Pausa.)

Per tant, votarem primer aquest punt número 2 i, tot seguit, la resta de la propos·
ta de resolució.

Vots a favor del...? (Veus de fons.) Vots a favor del punt número 2 de la proposta 
de resolució?

Hi han 17 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans i Junts per Cata·
lunya, el Grup Parlamentari Republicà i el proposant, el Grup Parlamentari de Ca·
talunya en Comú Podem.

Vots en contra?
No hi han vots en contra.
Abstencions?
Hi han 3 abstencions, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i el 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Per tant, queda aprovat el punt número 2, per 17 vots a favor, cap en contra i 3 

abstencions.
Sotmetem, tot seguit, a votació els punts 1 i 3 de la proposta de resolució.
Vots a favor...? (Veus de fons.) Perdó, perdó, perdó; un moment, un moment. D’a·

cord. Em demanen votació separada. Podíem haver engegat, doncs, pel punt núme·
ro 1? (Veus de fons.) Fem ara la votació del punt número 1, exclusivament; el punt 
número 1.

Vots a favor?
El punt número 1 queda aprovat per unanimitat.
Votem, tot seguit, el punt número 3. 
Vots a favor?
Hi han 18 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Junts per Cata·

lunya, Republicà, Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

Vots en contra?
No hi han vots en contra.
Abstencions?
Hi han 2 abstencions, del Grup Parlamentari dels Socialistes i Units per Avançar.
Per tant, el punt número 3 queda aprovat per..., em sembla que he comptat... (veus 

de fons), 18 vots, 18 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions.

Proposta de resolució sobre la problemàtica dels exàmens per a obtenir 
el carnet de conduir 

250-00863/12

El següent punt de l’ordre del dia, el punt número 5, és el debat i votació de la 
Proposta de resolució sobre la problemàtica dels exàmens per a obtenir el carnet de 
conduir, presentada pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Per 
defensar la proposta de resolució, té la paraula la senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, pel que diu..., el motiu pel qual hem presentat aquesta 
proposta de resolució és ben clar: ara mateix hi ha un tap i un menyspreu a determi·
nades autoescoles a l’hora d’accedir a proves per obtindre el carnet de conduir. Hi ha 
un sistema nou que es va implementar el passat mes de juny, per part de la Direcció 
General de Trànsit, que només funciona a Barcelona, i que és un..., bé, és un examen 
que es diu Capa, de «capacitat de proves d’aptitud», per tenir nous examinadors, no? 

I aquesta realitat més un sistema a on es fixen un nombre d’alumnes que puguin 
pujar a fer l’examen de conduir ha fet que determinades autoescoles quedin en una 
feblesa tan clara que fins i tot l’Autoritat Catalana de la Competència ho va reflectir 
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així en una resolució on deia que els models restrictius posaven clarament en risc la 
competència dins del sector.

Per tant, aquesta resolució el que vol és, precisament, doncs, primer, desbloque·
jar aquest tap que tenim ara mateix de persones que volen accedir a aquesta prova 
d’aptitud per obtindre el carnet de conduir. I, després, al segon punt, demanem que 
hi hagi més plantilla d’examinadors, i per tant també així tindrem la possibilitat de 
resoldre el problema.

I si, a més a més, tenim en compte un anunci que es va fer en el seu moment per 
part del Govern de l’Estat, que és de fer uns exàmens i unes proves de capacitació 
per obtindre el carnet de conduir, que encara seran més difícils perquè requeriran 
una presència dels alumnes, una formació clarament presencial, continguts de cursos 
obligatoris, que abans no passava –cosa que no estic criticant, que em sembla perfecta 
en termes de seguretat vial–, doncs intentem a veure si com a mínim podem solucio·
nar aquest tap, perquè després ja tindrem més problemes a l’hora d’obtindre el carnet 
de conduir amb aquesta nova normativa.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora García. No hi han esmenes presentades. Per tant, per po·
sicionar·se respecte a la proposta de resolució, en nom del Grup Parlamentari de Ciu·
tadans, té la paraula el senyor Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bueno, este es un tema que se inicia en el 2017 con unas huel·
gas de los examinadores, pues, ante la imposibilidad de llevar a cabo su tarea de una 
forma eficiente, colapsado el sistema y con unos alumnos que no estaban contentos.

El Capa, bueno, le quería rectificar a la señora del PP, no es un examen en sí, sino 
que es un filtro que se ha puesto desde la Administración para dotar de un cupo a 
las autoescuelas para poder acceder al examen. No se preocupe, porque es que ni las 
autoescuelas entienden bien bien cómo funciona.

Y es que no existen criterios sobre cómo se asignan las cuotas. Al final lo que ha·
cen es recibir un email cada semana, cada dos semanas, dependiendo del volumen de 
alumnos que tengan estas autoescuelas, donde se les dice el número de alumnos que 
pueden subir a examen. Una autoescuela pequeña puede subir uno o dos, mientras en 
una autoescuela grande podemos llegar hasta treinta, cuarenta o cincuenta, según el 
volumen. Y es, justamente, una de las críticas que hacen las autoescuelas pequeñas, 
y es que las grandes, al final, se están llevando el mayor número de cuotas, y por eso 
se dice que están favorecidas.

Al final también vemos que hay ciertas suspicacias, picaresca, por parte de las 
grandes autoescuelas. Porque, si bien el criterio general es que se les da un mayor nú·
mero de cuotas si en primera convocatoria ese alumno aprueba el examen práctico de 
conducir, como también se rige según el número de alumnos que tiene esa autoescue·
la, a veces, pues –ahí entra la picaresca–, no les interesa aprobar a los que debieran 
de aprobar, mientras que otros alumnos se siguen inscribiendo y así tienen una bolsa 
más grande de alumnos y así optar a mayor número de cuotas.

Al final, lo que estamos viendo es que el Capa es un filtro que está actuando como 
cuello de botella. Sí que es cierto que ha ayudado a solventar el problema de la masa 
crítica que estábamos teniendo de alumnos que no tenían posibilidad de llegar al exa·
men de conducción, pero tampoco está reduciendo esas listas de espera de los alum·
nos y, por lo tanto, lo tenemos estancado.

¿La solución? Nosotros nos hemos reunido con diferentes autoescuelas de tamaño 
mediano y pequeño, sobre todo, donde nos dicen, una y otra vez, que la única solu·
ción es dotar de mayor personal, dotar de mayor número de examinadores al cuerpo 
de Tráfico, en este caso, para que así se solvente esta situación. Porque, por mucho 
Capa que pongan, lo único que están haciendo es capar el sistema de examinadores.
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El president

Moltes gràcies, senyor Sánchez. Per posicionar el Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, té la paraula el senyor Carles Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Com que nosaltres no mirem qui fa la proposta, sinó que mirem 
la proposta que es fa, sense que serveixi de precedent, i malgrat que només parlen de 
Barcelona, veiem molt adequada la proposta que fa en aquest cas el Partit Popular de 
cara a la problemàtica que hi ha amb les autoescoles.

I, per tant, votarem a favor de tots els punts.

El president

Gràcies, senyor Castillo. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí. El nostre grup també votarà a favor de la proposta, en el sentit, doncs, que..., 
tampoc mirem qui fa la proposta. Em sembla que és una proposta raonable i que adre·
çar·la a la reducció de les llistes d’espera, a la transparència, que és un criteri que nos·
altres també sempre defensem, doncs, crec que afavorirà el sistema. I, per tant, quan 
hi ha bones propostes, les votem a favor.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Parés. Per posicionar el Grup Parlamentari Republicà, té la paraula 
el senyor Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, president. Sí, a veure, el nostre grup parlamentari constata que aquest 
és un problema que s’allarga des del 2017. És veritat que falten examinadors. Coinci·
dim amb la proposta de resolució que fa el Partit Popular en termes..., doncs, que les 
assignacions a les autoescoles són poc transparents. 

I, per tant, de fet, això ens porta, per això, a una certa ironia, em permetran, en el 
debat d’aquesta proposta, que és la següent. Hi ha una sèrie de grups parlamentaris 
que masses vegades exposen que a aquest Parlament no es parlar de tot, s’ha de par·
lar del que tenim competències. Nosaltres diem que el Parlament és sobirà per parlar 
de tot. Curiosament, aquesta és una problemàtica, però, a la vegada, tots saben que 
aquesta és una competència exclusiva del Ministeri d’Interior, exclusiva de la Direc·
ción General de Tráfico. (Veus de fons.) Sí, sí; és així –és així. No té competències la 
Generalitat, ni legislatives ni executives. 

Per tant, des d’un punt de vista autonomista, potser hauríem de dir que no a aques·
ta proposta. Però, des d’un punt de vista sobiranista, estem encantats de que es constati 
que quan l’Estat gestiona un servei que afecta els ciutadans de Catalunya, aquest és, 
dic paraules de la diputada proposant, «tap», «menyspreu», «es genera poca transpa·
rència». Sí, hi estem d’acord. Perquè són els adjectius de quan gestiona l’Estat serveis 
que tenen a veure amb els ciutadans de Catalunya. 

Per tant, donarem suport a aquesta proposta.
Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor Castellà. Per posicionar·se en nom del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, té la paraula el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Bé, jo també intentaré portar l’aigua al meu molí. (Veus de 
fons.) Es tracta... (l’orador riu), es tracta d’una proposta de resolució sobre l’obtenció 
del carnet de conduir, eh? No només afecta Barcelona, eh? Hi ha un cert «barcelo·
nacentrisme» en aquest país. No només afecta Barcelona. Com a mínim afecta Bar·
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celona i Girona. Les llistes d’espera de Girona s’allarguen fins a més de mig any per 
anar a treure el carnet.

I forma part, diria jo, d’una deixadesa de l’Estat amb els ciutadans de Catalunya. 
Perquè, per exemple, a Huesca, que està a tocar, si t’inscrius per anar a treure’t el 
carnet, te’l pots treure la setmana següent a la que t’has inscrit. Clar, el problema de 
fons és el menyspreu del Govern de l’Estat envers els ciutadans de Catalunya a l’ho·
ra de proveir places d’examinadors per poder fer els exàmens.

I una darrera observació. El fet de que no es pugui obtenir el carnet de conduir 
amb rapidesa implica pèrdues de productivitat, perquè persones que necessiten el 
cotxe per anar a treballar, per anar a estudiar, no poden ni treballar ni estudiar com 
desitjarien perquè l’Estat no hi posa prous examinadors.

Com que tot el que diu aquesta proposta de resolució és veritat, nosaltres hi vo·
tarem a favor.

Moltes gràcies.
(El president intervé sense fer ús del micròfon.)

El president

Ho torno a repetir perquè estava el micro tancat. Doncs bé, gràcies, senyor Roquer. 
No hi han esmenes presentades, per tant sotmetem a votació..., tampoc s’ha de·

manat votació separada. Sotmetem a votació, en el seu conjunt, la proposta de re·
solució.

Vots a favor?
La proposta de resolució queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre les deficiències als aparells 
de climatització de les comissaries dels Mossos d’Esquadra 

250-00890/12

El sisè punt de l’ordre del dia és el debat i votació de la Proposta de resolució 
sobre les deficiències als aparells de climatització de les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Per defensar la propos·
ta de resolució, té la paraula el senyor Jean Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, president. Pot ser que aquesta proposta de resolució quedi extem·
porània en aquest moment. Estem parlant del juliol d’aquest mateix any, a on teníem 
un problema de temperatures que ja acumulàvem des del mes de juny, a on consta·
tàvem diferents denúncies des de l’àmbit sindical, però també de comissaries que ja 
demanaven i feien constatar..., demanant el tancament per temperatures que no per·
metien desenvolupar la feina d’una manera adient, sana, segura i correcta, us diria. 
Però també comissaries com Girona, Banyoles, L’Escala, Olot, a comarques gironi·
nes, que demanaven aquest tancament. La cura, la responsabilitat de qui gestiona, 
i, en aquest cas, del Govern de la Generalitat i del mateix Departament d’Interior, 
seria tenir la cura que quan arriba l’estiu hi posem solució. 

Sé que el senyor Roquer, en la seva intervenció, em dirà que tot això ja s’està 
fent, i part –i li puc dir que és cert– està solucionat. Però, miri, un advertiment a 
navegants, en aquest sentit. També, mirin, perquè ara començarà l’època de pluges, 
i per aquells conductes, perquè alguns ho han pogut ja constatar amb alguna foto·
grafia, aquells conductes que surten a l’exterior, que són els de l’aire condicionat, en 
molts de casos són els que reben l’aigua, i després, durant els mesos d’hivern, veiem 
comissaries que, no només és pitjor que estar sense paraigua en un dia de tempes·
ta, sinó que queden negades, que queden baixant aigua per les seves escales. Vull 
dir que posem també solucions, no només als problemes de climatització. Estàvem 
parlant de temperatures de vint·i·set graus o superiors. Que els vull recordar que la 
legislació en risc laboral és molt explícita en aquests termes. 
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Vostès varen ser responsables, des del Govern; els grups que donen recolzament 
al Govern també podien advertir al Govern: «Escoltin, toca fer la feina i no solucio·
nar·la quan passa l’estiu.»

I, per una altra banda, tinguem cura, davant d’aquestes solucions que ja s’estan ar·
reglant, perquè aquelles mateixes canonades que surten a l’exterior, en tot cas, dintre 
de pocs mesos, veurem que són les que reben l’aigua cap a l’interior. Posem·hi solu·
cions. No ho anem a solucionar quan el Cos de Mossos d’Esquadra, quan les AVPs i 
diferents instal·lacions han patit de manera reiterada el problema, i posem la solució 
abans que arribi.

Allò que, diguem·ne..., igual que els focs s’apaguen a l’hivern, quan parlem d’in·
cendis, poder els problemes a les comissaries i de com i de quina manera desenvo·
lupa la feina el Cos de Mossos d’Esquadra en els seus diferents departaments també 
és una cura directa de prendre solucions des del Departament d’Interior.

I, en aquest sentit, seria de rebut que vostès, que donen recolzament al Govern, 
també advertissin, en aquell Govern, de tot el que s’ha d’arreglar i no vinguin a de·
fensar, amb demagògia, com fan a vegades, coses que no tenen cap argument de base 
ni de defensa.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castel. Per posicionar·se sobre la proposta de resolució, en nom 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula el senyor Carles 
Castillo.

Carles Castillo Rosique

Nosaltres hi estem completament a favor i creiem que és una proposta molt asse·
nyada. De fet, nosaltres la resumiríem en: mantinguin, si us plau, senyors del Govern, 
les instal·lacions de Mossos d’Esquadra en condicions de dignitat –una– i complei·
xin les resolucions que ja s’han aprovat en aquest Parlament i en aquesta comissió, 
si us plau.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castillo. Per posicionar·se, en nom del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Sí. Nosaltres, lògicament, també defensem que les condicions de treball del Cos 
dels Mossos d’Esquadra han de ser les que toquen i ajustades a la legalitat. I, per tant, 
no pot ser que estiguin treballant amb aquestes temperatures. I, per tant, el Govern 
ha d’actuar en aquest i qualsevol àmbit en el qual s’estigui incomplint la legislació 
en matèria laboral. 

També és veritat que, si aquestes qüestions, doncs, ja han estat resoltes, que és 
el que m’ha semblat de la intervenció del senyor Castel –no ho sé, ara els grups de 
govern ens ho explicaran millor–..., però, en tot cas, també, si efectivament han estat 
resolts, també hi hauria l’opció de retirar la proposta, si el problema ja no existeix. 
Tot i que entenc que és una via: si el problema existeix, cal continuar insistint en la 
solució.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Parés. Per posicionar·se, en nom del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, té la paraula la senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, votarem totalment a favor de la proposta. La deixadesa 
en el manteniment de les instal·lacions per part del Govern, no només de comissa·
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ries de Mossos d’Esquadra, sinó també de jutjats, és una..., i, bé, parcs de bombers, 
és una constant. 

Diu el diputat Castel: «Bé, no sé si arribarem ara..., perquè ara, clar, ja no fa ca·
lor.» Bé, estem davant del «veroño» que diuen, amb la qual cosa..., si es donen una 
miqueta de pressa, potser aquest compliment, bé, de les condicions mínimes que as·
segurin que no es crebantaran els riscos laborals es fan realitat. 

O sigui que votarem a favor.

El president

Gràcies, senyora García. Per posicionar el Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula el senyor José Rodríguez.

José Rodríguez Fernández

Gràcies, president. Compartim la preocupació del Grup de Ciutadans per evitar 
l’estrès tècnic als Mossos d’Esquadra i també estem al cas de les incidències que 
comenta; incidències que hem contrastat parlant amb representants sindicals dels 
Mossos per tenir una visió més acurada.

També creiem que és important que la prevenció de riscos laborals s’apliqui i que 
no sotmetem a cap persona treballadora a situacions d’estrès tècnic, que pot suposar 
problemes de salut o de greu incomoditat.

Tot i això, hi votarem en contra. Vostè, si ha parlat amb els representants dels 
Mossos, deu saber que la Sub·direcció General d’Administració i Serveis, de la Di·
recció General de la Policia, dedica especial atenció al manteniment dels sistemes 
de climatització. 

Suposem que, estant en contacte amb representants dels Mossos, deu estar al cas 
que ja s’ha fet substitució de refrigeradores de Cervera, Berga, Roses o Ciutat Vella. 
Suposem que també està al cas que en els pròximes setmanes es farà la substitució 
de les de Mollet i Blanes, i que estan previstes les reparacions de les de l’Hospita·
let, de l’Àrea de Detinguts de Barcelona, de Tremp, de la sala Siltec, d’Igualada o de 
la de la Bisbal de l’Empordà.

Tot aquest impuls de reformes requereix un esforç pressupostari que, tot i la pròr·
roga de pressupostos que pateix el Govern des del 2017 i la Llei d’estabilitat pressu·
postària, el Govern de la Generalitat ja ha iniciat, i, a més, està en diàleg constant 
amb els representants dels Mossos d’Esquadra.

Com que el que ens demana ja ho està fent el Govern, votarem en contra d’aques·
ta PR.

El president

Gràcies, senyor Rodríguez. Per posicionar el Grup Parlamentari de Junts per Ca·
talunya, té la paraula el senyor Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, president. Miri, el meu fill petit, quan me dona excuses de mal paga·
dor, ell mateix em diu: «Excusatio non petita, accusatio manifesta»; ell mateix m’ho 
acaba dient.

Jo és lo que li diria al senyor Castel. El senyor Castel ens presenta aquí una pro·
posta de resolució que amb «máxima urgencia» hem de supervisar no sé quants de 
sistemes de climatització i hem de posar en marxa, amb «máxima celeridad», meca·
nismes necessaris... És lo que està fent constantment la Direcció de Serveis del De·
partament d’Interior.

La Direcció de Serveis del Departament d’Interior s’ocupa de cent onze edificis a 
tot el territori i fa substitucions, fa reparacions. De fet, ha substituït, ho deia el porta·
veu republicà, els aires condicionats de Cervera, de Berga, de Roses, de Barcelona; 
ara ho farà a Mollet i ho farà a Blanes –perquè, com bé diu el senyor Castel, els focs 
de l’estiu s’apaguen a l’hivern; ho farem a l’hivern perquè no hàgim de desconnec·
tar·los a l’estiu–, o a l’Hospitalet, a l’Àrea de Custodia de Barcelona, a Tremp, a la sala 
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del Siltec del Complex Central, a Igualada, a la Bisbal, i ara ho farem –i ara ho fa·
rem– a la comissaria de Banyoles, que hi farem una reforma integral de tot el sistema, 
o a Granollers, eh? Quan es produeix alguna d’aquestes circumstàncies, a més, es dis·
posa d’equips d’aires condicionats portàtils perquè s’hi pugui continuar fent la feina.

Jo no li diré, jo no li puc assegurar que no es trencaran aparells d’aire condicio·
nat, jo no li puc assegurar que les comissaries podrien estar molt millor, s’hi podrien 
fer moltes més intervencions i podrien disposar d’un sistema de climatització molt 
més bo; el que sí li diré és que, donada la restricció pressupostària amb què afronta 
totes les decisions aquell que tria, i en particular el Govern de la Generalitat, i do·
nades les necessitats, l’optimització que es fa dels recursos que es tenen és suficient 
bona com per votar en contra d’aquesta proposta de resolució, perquè és una cosa 
que el Govern ja està fent a l’actualitat.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Roquer. No hi han esmenes presentades, per tant –tampoc s’han 
demanat votacions separades–, sotmetem a votació la proposta de resolució.

Vots a favor?
Hi han 10 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units 

per Avançar, Catalunya en Comú Podem, i el Subgrup Parlamentari del Partit Po·
pular de Catalunya.

Vots en contra?
Hi han 10 vots en contra, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Re·

publicà.
Per tant, tenim un empat a 10. Saben ja el posicionament d’aquesta presidència res·

pecte als empats, en funció de la situació processal de tres diputats, en total, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i del Grup Parlamentari Republicà. Per tant, he 
de resoldre aquest empat donant per aprovada la proposta de resolució, per 65 vots a 
favor contra 63 en contra. (Veus de fons.) 

Si algun grup parlamentari...? (Pausa.) La senyora..., el senyor Campdepadrós, 
Eusebi Campdepadrós, en nom de Junts per Catalunya.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, president. Des del nostre Grup de Junts per Catalunya discrepem 
radicalment i rotunda de la proclamació del resultat que s’ha fet. Entenem que, en 
cas d’empat, i aplicant·se l’acord de la Mesa en què s’ha de tenir en compte el nú·
mero d’escons del resultat de les eleccions al Ple, acord que, malgrat haver estat im·
pugnat, ha estat confirmada la seva plena vigència i no està en suspens, tocaria, per 
tant, que quedés rebutjada la moció.

I, a més a més, afegir que, en el còmput que fa la presidència, des del seu punt de 
vista, té en compte que el president Puigdemont..., si bé sí que és cert que va arribar 
aquí una interlocutòria que decretava la seva suspensió, no ha estat així en el cas del 
conseller Comín. Per tant, fins i tot des dels seus còmputs això no pertocaria.

Per tant, li demanem que reconsideri la decisió i que declari rebutjada la proposta.
Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Campdepadrós. En nom del Grup Parlamentari Republicà, la se·
nyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Sí; moltes gràcies, president. Em reitero en la posició del nostre grup, com ho 
hem manifestat en diverses ocasions, quan hi ha hagut un empat en aquesta comis·
sió i la decisió que ha pres el president al respecte, que no compartim. 

Em sumo a les explicacions que ha donat el diputat Campdepadrós, perquè s’hau·
ria de desempatar adoptant l’acord de mesa que hi va haver, que, en cas d’empat, el 
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vot ponderat és en funció dels diputats i diputades escollides, elegides, en el resultat 
de les eleccions del passat 21 de desembre, amb la qual cosa el resultat d’aquesta 
votació..., hauria de ser rebutjada aquesta proposta de resolució.

Per tant, des del nostre grup no compartim la posició que adopta el president 
d’aquesta comissió. I que quedi palès a l’acta del dia.

El president

Molt bé, doncs quedarà recollit. 
Reiterar, doncs, la proclamació que he fet del resultat.
I, sense més punts a tractar, doncs, aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de cinc de la tarda.
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