PLE
DOSSIER
Sessió 23, dimecres 23 de gener de 2019
Primera part

ORDRE DEL DIA
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre
l’acció del Govern davant el deteriorament dels serveis públics i les condicions laborals dels treballadors. Tram. 350-00004/12. Ple del Parlament. Substanciació.
3. Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre
l’acció del Govern davant la greu situació laboral i les reivindicacions dels servidors
públics de l’Administració i el sector públic de la Generalitat. Tram. 350-00005/12. Ple
del Parlament. Substanciació.
4. Decret llei 8/2018, del 20 de desembre, pel qual s’autoritza la creació de 750 places
del Cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del Cos de Bombers de la Generalitat
de Catalunya. Tram. 203-00008/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la
validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 240, 10).
5. Proposició de llei de mesures per a la despolitització dels òrgans de govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 202-00027/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat:
BOPC 158, 11).
6. Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Tram. 202-00030/12. Tots els grups parlamentaris.
Debat de totalitat (text presentat: BOPC 206, 10).
7. Interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació pública. Tram. 300-00066/12.
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
8. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures. Tram. 300-00067/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
9. Interpel·lació al Govern sobre les actituds negacionistes que posen en perill els
drets de les dones. Tram. 300-00068/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.
Substanciació.
10. Interpel·lació al Govern sobre la política universitària i de recerca. Tram. 30000069/12. Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem. Substanciació.
11. Interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any de legislatura pel que fa a
drets, autodeterminació, repressió i fracàs del diàleg amb l’Estat. Tram. 300-00070/12.
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.
12. Interpel·lació al Govern sobre el bloqueig del vaixell Open Arms al port de Barcelona. Tram. 300-00071/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre el judici als presos polítics catalans. Tram. 30000072/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
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14. Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana. Tram. 300-00073/12. Grup
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
15. Interpel·lació al Govern sobre el procés separatista i les seves conseqüències per
a tots els catalans. Tram. 300-00074/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’economia catalana. Tram. 302-00047/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.
17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’any transcorregut des de les eleccions del 21 de desembre de 2017 i la vulneració dels drets civils i
polítics. Tram. 302-00050/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.
18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal. Tram. 30200051/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.
19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’exercici de drets i llibertats
fonamentals. Tram. 302-00053/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la formació professional.
Tram. 302-00048/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.
21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre contaminació, qualitat de
l’aire i salut pública. Tram. 302-00049/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar. Debat i votació.
22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el foment del món rural i de
l’alta muntanya. Tram. 302-00052/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació
Preguntes a respondre oralment en el Ple
SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 23 DE GENER DE 2019, A LES 10.00H

Preguntes al Govern

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a millorar l’atenció primària. 310-00095/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a
reduir la interinitat dels docents i potenciar el model competencial. 310-00096/12.
Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el funcionament dels
serveis sanitaris. 310-00097/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de
Ciutadans. Substanciació.
4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema de protecció de la infància i l’adolescència. 310-00098/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tancament de la fàbrica de Gallina Blanca de Sant Joan Despí (Baix Llobregat). 310-00090/12. Yolanda
López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres actuacions policials. 310-00093/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya. Substanciació.
7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la nova regulació dels
vehicles de transport amb conductor i del taxi. 310-00094/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’increment de robatoris en habitatges. 310-00091/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’epidèmia de grip.
310-00092/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar. Substanciació.
10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la previsió amb relació a les llistes d’espera a la sanitat. 310-00099/12. Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
Preguntes al president de la Generalitat

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la
situació política i social. 317-00052/12. Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.
12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
la situació política. 317-00053/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari
de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
la situació política. 317-00051/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
els darrers esdeveniments polítics. 317-00055/12. Anna Caula i Paretas, del Grup
Parlamentari Republicà. Substanciació.
15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
els darrers esdeveniments polítics. 317-00054/12. Albert Batet i Canadell, del Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
la situació política. 317-00050/12. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de
Ciutadans. Substanciació.
Dossier
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Punt 4 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei
Decret llei 8/2018, del 20 de desembre, pel qual s’autoritza la creació
de 750 places del Cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del Cos de
Bombers de la Generalitat de Catalunya
203-00008/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 25266 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.01.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 de gener de 2019, ha
pres coneixement del Decret llei 8/2018, del 20 de desembre, pel qual s’autoritza la
creació de 750 places del Cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC 7776, i ha manifestat que
el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix
l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 31.12.2018.
A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 20 de desembre de 2018,
s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller d’Interior, s’aprova la iniciativa SIG18INT1601 Projecte de decret llei pel qual s’autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
Decret llei 8/2018, de 20 de desembre, pel qual s’autoritza la creació
de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de
Bombers de la Generalitat de Catalunya
El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, d’acord amb el que
estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent
Decret llei
Exposició de motius

Les polítiques de contenció de la despesa que l’Administració de la Generalitat de Catalunya va haver d’aplicar en exercicis pressupostaris anteriors, atesa la
conjuntura econòmica d’aquell moment, han limitat de manera notòria l’aprovació
d’ofertes d’ocupació pública per a la incorporació de personal nou a l’Administració
de la Generalitat durant un llarg període de temps.
Aquesta situació ha incidit especialment en l’àmbit de la seguretat i de les emergències, atès que s’han vist afectades tant la plantilla de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra com la plantilla del cos de Bombers de la Generalitat per
la manca d’incorporacions de nous efectius. Així, s’ha generat un dèficit estructural
en aquestes plantilles que col·loca aquests cossos en una situació significativament
deficitària d’efectius que fa inajornable la creació de noves places i l’aprovació immediata d’una oferta parcial d’ocupació pública per a una prestació adequada dels
serveis públics de seguretat i d’emergències.
Davant d’aquesta realitat, cal procedir amb urgència a la creació de noves places
del cos de Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu de reforçar-lo fins a assolir el nombre d’efectius acordat per la Junta de Seguretat de Catalunya l’any 2006, i del cos
Dossier
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de Bombers de la Generalitat de Catalunya per cobrir les mancances estructurals
que arrossega i que estan recollides en el Pla estratègic 2017-2022, agreujades per
l’envelliment del cos. En aquest context, existeix també la necessitat d’estabilitzar
l’ocupació temporal de places de l’escala de suport del cos de Mossos d’Esquadra.
La situació pressupostària actual és la de pròrroga de la Llei 4/2017, del 28 de
març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, formalitzada mitjançant la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de
Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018, per la qual cosa les dotacions i crèdits previstos
són els que consten a l’esmentada Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya.
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2018, regula a l’article 19 l’oferta d’ocupació pública i, concretament, a l’apartat setè
del precepte esmentat s’atribueix el caràcter de legislació bàsica, entre d’altres, als
apartats u i sis.
L’apartat u de l’article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, permet una taxa de reposició d’efectius per a determinats sectors del 100 per cent, entre els quals inclou el
personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis (article 19.u.3.G). Així mateix, l’apartat u.5 de l’article 19 permet una taxa de reposició d’efectius del 115 per
cent en relació amb els cossos de policia autonòmica.
Pel que fa a l’apartat sis de l’article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, estableix
que «la taxa de reposició d’un o diversos sectors o col·lectius prioritaris es podrà
acumular en altres sectors o col·lectius prioritaris. A aquests efectes es consideren
prioritaris, per a totes les administracions públiques, els sectors i col·lectius enumerats a l’article 19, apartats u.3 i u.5. Igualment, la taxa de reposició dels sectors no
prioritaris es pot acumular en els sectors prioritaris».
L’article 5 de la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, atribueix al Govern de la Generalitat la competència per
aprovar l’oferta d’ocupació pública, i l’article 25 del mateix text determina que el
Govern pot autoritzar l’aprovació successiva d’ofertes parcials d’ocupació pública
dins el mateix exercici pressupostari, per tal de garantir el funcionament adequat
dels serveis.
Per tal que el Govern pugui aprovar aquesta oferta parcial d’ocupació pública, es
procedeix a l’acumulació de les taxes de reposició d’efectius corresponents a altres
sectors o col·lectius a les taxes del cos de Mossos d’Esquadra i del cos de Bombers,
com a sectors que s’han de cobrir amb caràcter prioritari d’acord amb la classificació que fa l’article 19, apartat sis, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol. En aquest sentit,
la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya s’ajusta a les taxes de reposició esmentades, té
la cobertura pressupostària necessària i esdevé una necessitat imperiosa a la qual
cal donar compliment de manera inajornable abans de la finalització de l’any 2018.
A la vista del marc normatiu bàsic estatal fixat per la Llei 6/2018, de 3 de juliol,
i del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i per tal de donar cobertura amb caràcter d’urgència als llocs dels cossos de seguretat i d’emergències de la Generalitat
de Catalunya, el Govern ha de procedir a l’aprovació de la corresponent oferta parcial d’ocupació pública per al 2018 en relació amb les places necessàries per donar
cobertura a les necessitats esmentades.
Aquest Decret llei ha d’entrar en vigor el mateix dia en què es publiqui, per raó
de la matèria i de la seva especial urgència.
Per tot això, en ús de l’autorització concedida a l’article 64 de l’Estatut d’autonomia, a proposta del conseller d’Interior, del vicepresident del Govern i conseller
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d’Economia i Hisenda, i del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, i d’acord amb el Govern.
Decreto:
Article 1. Creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250
places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, per a l’any 2018

S’autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra, de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica, i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat
de Catalunya, de la categoria de bomber/a de l’escala bàsica, per a l’any 2018, que
comptaran amb l’adequada dotació pressupostària.
Article 2. Oferta parcial d’ocupació pública per a l’any 2018

El Govern ha de procedir a l’aprovació de l’oferta parcial d’ocupació pública per
a l’any 2018 de les places necessàries per donar cobertura a les necessitats urgents
manifestades.
Disposicions finals
Primera. Autorització al departament competent en matèria d’economia
i finances

S’autoritza el departament competent en matèria d’economia i finances a realitzar les modificacions pressupostàries necessàries per al compliment del que s’estableix en aquesta norma.
Segona. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei
cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
el facin complir.
Barcelona, 20 de desembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i
Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda; Miquel Buch i
Moya, conseller d’Interior; Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals
i Administració Pública
Antecedents del Decret llei

1. Text del Decret llei.
2. Memòria justificativa.
3. Informe jurídic.
4. Informe de la Direcció General de Funció Pública.
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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Punt 5 | Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat
Proposició de llei de mesures per a la despolitització dels òrgans de
govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
202-00027/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 16505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 158, pàgina 11, del
27 de setembre de 2018.

ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 20195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 20195)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten
la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de mesures per a la despolitització dels òrgans de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(tram. 202-00027/12).
Esmena
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
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Punt 6 | Debat de totalitat
Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12
PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP,
SP PPC, SP CUP-CC
Reg. 21422 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 206, pàgina 10, del
22 de novembre de 2018.
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Punt 16 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat
de l’economia catalana
302-00047/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 25429 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la
Interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’economia catalana (tram. 30000061/12).
Moció

L’economia catalana a partir de l’any 2014 ha mostrat signes de creixement positius la qual cosa ha permès deixar enrere la crisi iniciada l’any 2008, i començar
a recuperar nivells de benestar fruit de la recuperació de 334.000 llocs de treball,
davant els 676.000 que es van perdre en el període 2008-2013.
És important mantenir el ritme de creixement econòmic per tal que es mantingui
la creació de llocs de treball, millorin les seves condicions, i repercuteixi sobre el
benestar de les persones i del conjunt de la societat, per aquest motiu és important
l’anàlisi de les fortaleses i debilitats de la nostra economia, i adoptar les mesures
necessàries que permetin crear les condicions necessàries per mantenir el ritme de
creixement durant els propers anys.
En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar una reordenació fiscal que tregui Catalunya dels darrers llocs dels
rànquings de les comunitats menys competitives fiscalment. Aquesta reordenació
fiscal ha d’incloure:
a) Reordenar el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de manera que els contribuents amb rendes inferiors a 30.000€, prop del 80%
del total dels contribuent, deixin de ser els que paguen més d’entre totes les comunitats autònomes, així com adequar els trams impositius autonòmics als trams estatals
per tal de reduir el nombre total de trams i simplificar l’impost.
b) Modificar a la baixa la tarifa de l’impost Transmissions Patrimonials oneroses
per la compravenda d’immobles.
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c) Incrementar al 99% la bonificació de l’Impost sobre Successions als grups I i
II aplicable a les bases imposables fins a 500.000€.
d) Modificar la normativa de l’Impost sobre el Patrimoni, elevant el mínim
exempt i modificant a la baixa els tipus impositius.
e) Reduir els nombre d’impostos propis, especialment aquells que ofereixen un
menor rendiment tributari o són ineficients (emissió de gasos a l’atmosfera per la
industria, emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial i actius no productius
de persones jurídiques).
2. Garantir la seguretat jurídica i la estabilitat política, abandonant projectes polítics que comporten el trencament de l’ordenament jurídic, conflictes socials i polítics que perjudiquen l’entorn econòmic i laboral de la nostra societat, com es posa
de relleu en la evolució de la demografia empresarial i de les inversions, particularment, les estrangeres a Catalunya.
3. Intensificar les accions de promoció de les inversions estrangeres a Catalunya,
especialment a través de les oficines d’ACCIO a l’exterior, davant les importants caigudes de les inversions estrangeres que s’han produït durant l’any 2018.
4. Evitar la vulnerabilitat de les exportacions catalanes a l’exterior, caracteritzades per estar composades per productes amb poc valor tecnològic i estar molt concentrades en l’àmbit de les multinacionals, adoptant mesures per:
a) Centrar els esforços d’impuls de les exportacions en productes de major valor afegit tecnològic, tot reforçant les polítiques de transferència de coneixement i d’innovació.
b) Dur a terme programes per impulsar el comerç exterior a les petites i mitjanes
empreses, ja sigui mitjançant eines de cooperació entre elles o concentracions empresarials que les permetin abordar nous reptes en mercats exteriors.
5. Donar suport al sector turístic de Catalunya que durant el darrer any s’ha vist
lleugerament afectat per l’amenaça terrorista però també per la conflictivitat política, amb almenys les següents actuacions:
a) Dur a terme les accions necessàries per tal de garantir la seguretat del turisme
a les destinacions catalanes, tot intentant evitar recomanacions negatives per part
de països emissors.
b) Intensificar les campanyes destinades al turisme interior de la resta d’Espanya.
6. Incrementar, després del constrenyiment de la inversió durant els anys de la
crisi passant del 1,7% del PIB el 2009 a l’1,46% el 2016, els recursos públics destinats a la recerca i el desenvolupament, alhora que potenciar la inversió privada, sense perdre de vista l’objectiu final que és traduir els esforços de recerca en innovació.
Amb aquest objectiu, s’insta el Govern a:
a) Incrementar la dotació pressupostària destinada als programes de recerca i
desenvolupament públics;
b) Millorar les accions de promoció i impuls de la recerca en l’àmbit privat;
c) Establir nous programes de transferència de coneixement de les unitats de recerca cap a les empreses;
d) Dissenyar nous models finançament de innovació.
7. Fomentar la generació de talent i coneixement així com l’increment dels projectes de recerca que es produeix en l’àmbit universitari millorant els recursos i l’autonomia universitària. Amb aquest objectiu, s’insta el Govern a:
a) Treballar conjuntament a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques en
una millora de la l’autonomia universitària en els àmbits organitzatiu, financer, acadèmic i de gestió de personal;
b) Definir i aplicar un nou model de finançament que garanteixi la suficiència
econòmica i estabilitat, tenint en compte l’impacte dels compromisos amb la reducció de taxes.
8. Elaborar, juntament amb patronals i sindicats, plans de formació permanents
en les tecnologies de la comunicació i informació que permetin proveir nous llocs
de treball així com millorar i adequar les competències dels treballadors a les noves
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necessitats dels llocs de treball i evitar així que els treballadors quedin al marge dels
canvis notables que la implantació progressiva de les tecnologies de la informació i
la comunicació han generat en els llocs de treball i que sovint requereixen de l’adquisició de noves competències per part dels treballadors.
9. Prestar una atenció especial a la evolució demogràfica de Catalunya, adoptant mesures transversals que permetin alterar l’horitzó avui previst de creixement
natural negatiu. La millora de les condicions del mercat laboral, juntament amb el
suport a les famílies i a la natalitat i la conciliació de la vida familiar i laboral, han
de permetre abordar i compensar l’envelliment de la població.
10. Millorar la inversió en els sistemes públics de salut i d’ensenyament donat
que també formen part dels indicadors de competitivitat de l’economia i per tant resulta imprescindible millorar la qualitat en ambdós sectors.
Palau del Parlament, 8 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

ESMENES PRESENTADES
Reg. 26925, 26929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 26925)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’economia catalana (tram.
302-00047/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió del punt 1

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició del punt 2

2. Garantir la seguretat jurídica i la estabilitat política, abandonant projectes
polítics que comporten el trencament de l’ordenament jurídic, abandonament de
projectes polítics unilaterals i de la resposta policial repressiva, les pràctiques corruptes i il·legals de finançament de partits polítics, conflictes socials i polítics que
perjudiquen l’entorn econòmic i laboral de la nostra societat, com es posa de relleu
en la evolució de la demografia empresarial i de les inversions, particularment, les
estrangeres a Catalunya.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 26929)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, José María Cano Navarro, diputat del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’economia catalana (tram. 30200047/12).
Dossier
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Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3, que quedaria redactat de la següent manera

3. Intensificar les accions de promoció de les inversions estrangeres a Catalunya,
especialment a través de les oficines d’ACCIO a l’exterior, promovent la col·laboració amb l’ICEX España Exportación e Inversiones, davant les importants caigudes
de les inversions estrangeres que s’han produït durant l’any 2018.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició a la lletra a del punt 5, que quedaria redactat de la
següent manera

a) Dur a terme les accions necessàries per tal de garantir la seguretat del turisme
a les destinacions catalanes, tot intentant amb l’objectiu d’evitar que hagi cap motiu
per a fer recomanacions negatives per part de països emissors.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra b del punt 5, que quedaria redactat de la següent manera

b) Intensificar les campanyes destinades al turisme interior de la resta d’Espanya,
i col·laborar amb la resta de comunitats autònomes per tal de potenciar la diversitat
turística del nostre país.
Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició una nova lletra c al punt 5, que quedaria redactat de la següent manera

c) Col·laborar activament en la promoció exterior d’Espanya i comprometre’s a
no realitzar accions ni declaracions que perjudiquin la seva imatge.
Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició al punt 10, que quedaria redactat de la següent manera

10. Millorar la inversió en els sistemes públics de salut i d’ensenyament, incloent
la garantia de l’educació universal de 0 a 3 anys, donat que també formen part dels
indicadors de competitivitat de l’economia i per tant resulta imprescindible millorar
la qualitat en ambdós sectors.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; José María Cano Navarro, diputat, GP Cs
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Punt 17 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de
l’any transcorregut des de les eleccions del 21 de desembre de 2017 i
la vulneració dels drets civils i polítics
302-00050/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 25715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que
estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent
a la Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’any transcorregut des de les eleccions del
21 de desembre de 2017 i la vulneració dels drets civils i polítics (tram. 300-00063/12).
Moció

El Parlament de Catalunya:
1. Constata que des de la constitució de la XII legislatura hi ha hagut una intencionalitat d’alterar les majories sorgides de les urnes el 21D del 2017 i s’han vist
vulnerats els drets d’alguns dels diputats d’aquesta cambra.
2. Denuncia la deriva autoritària de l’estat a través de la vulneració de drets civils
i polítics existent a Catalunya, en concret del dret a la participació política, la inviolabilitat parlamentària, la llibertat d’expressió, els drets de reunió i de manifestació,
el principi de legalitat penal i el dret a la tutela judicial efectiva.
3. Denuncia la resposta repressiva de l’estat espanyol amb l’objectiu de criminalitzar, deslegitimar i eliminar el moviment independentista català.
4. Denuncia el judici al referèndum de l’1 d’Octubre de 2017 com un autèntic judici
a la democràcia, fruit d’una instrucció polititzada i plegada d’irregularitats que té només
com objectiu la repressió i la venjança per part d’una judicatura imparcial que ha violat contínuament els drets civils i polítics dels processats i la ciutadania de Catalunya.
5. Insisteix en la necessitat de construir una solució política que passi necessàriament per l’exercici de la democràcia per part de la ciutadania de Catalunya i exigeix
la fi de la via repressiva.
Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

ESMENES PRESENTADES
Reg. 26920, 26941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 26920)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el
balanç de l’any transcorregut des de les eleccions del 21 de desembre de 2017 i la
vulneració dels drets civils i polítics (tram. 302-00050/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt abans del punt 1

Reitera que el cessament del president de la Generalitat i del Govern, així com la
dissolució del Parlament sorgit de les eleccions del 27 de setembre de 2015, imposats
Dossier

5

ple 23
23 de gener de 2019

unilateralment per l’Estat, van ser decisions il·legals i il·legítimes que van vulnerar
els drets polítics de les ciutadanes i els ciutadans de Catalunya, en els termes que ja
va denunciar la Resolució 3/XII aprovada per aquest Parlament.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1

1. Constata que els poders de l’Estat no han acceptat els resultats de les eleccions
al Parlament del 21 de desembre de 2017 i han intentat alterar-los repetidament de
manera no democràtica, afectant directament la vida parlamentària, mitjançant actuacions que han vulnerat els drets polítics de tota la ciutadania, com ara:
a) La persecució penal per raons polítiques de fins a 19 diputades i diputats escollits a les darreres eleccions al Parlament, vuit dels quals són a la presó i sis a l’exili
a Bèlgica, Suïssa i el Regne Unit.
b) La ingerència inacceptable del Govern de l’Estat, el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional blocant il·legalment els processos d’investidura dels diputats
Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull.
c) La vulneració flagrant de la inviolabilitat i immunitat parlamentàries que va
suposar la revisió injustificada, enmig de la sessió d’investidura del diputat Jordi
Turull, de les mesures cautelars contra sis diputades i diputats d’aquest Parlament,
inclòs el propi candidat a la presidència de la Generalitat, i que va determinar l’empresonament de les diputades i els diputats Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa i l’exili de la diputada Marta Rovira.
d) El vet, mancat de qualsevol base jurídica, de la publicació obligatòria al Diari Oficial de la Generalitat del decret de nomenament dels membres del Govern.
e) La pretensió del Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional de suspendre il·
legalment els drets parlamentaris dels diputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueras,
Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Sànchez, emparant-se en una acusació
de rebel·lió espúria.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Denuncia la deriva autoritària de l’Estat espanyol i la vulneració sistemàtica
de drets civils i polítics existent a Catalunya, en concret del dret a la participació
política, la inviolabilitat parlamentària, la llibertat d’expressió, els drets de reunió i
manifestació, el principi de legalitat penal, la presumpció d’innocència i el dret a la
tutela judicial efectiva, que han donat lloc a una veritable situació d’excepcionalitat
política i democràtica que atempta contra la llibertat i la dignitat del país.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De supressió al punt 4

4. Denuncia el judici al referèndum de l’1 d’octubre de 2017 com un autèntic judici a
la democràcia, fruit d’una instrucció polititzada i plagada d’irregularitats que només té
com a objectiu la repressió i la venjança per part d’una judicatura imparcial que ha violat contínuament els drets civils i polítics dels processats i la ciutadania de Catalunya.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5

5. Insisteix en la necessitat de construir una solució política que passi necessàriament per l’exercici del dret a l’autodeterminació i exigeix la fi de la via repressiva
unilateral per part de l’Estat espanyol.
Dossier
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 6

6. Denuncia el caràcter radicalment antidemocràtic i il·legal de l’amenaça de
tornar a aplicar, indefinidament, l’article 155 de la Constitució espanyola, amb l’objectiu, entre d’altres, de controlar políticament els mitjans de comunicació públics,
l’escola catalana i la policia de la Generalitat, i reitera el seu suport a totes les treballadores i els treballadors d’aquests àmbits.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu, GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 26941)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’any transcorregut des de les eleccions del 21 de desembre
de 2017 i la vulneració dels drets civils i polítics (tram. 302-00050/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 1

1. Constata que arrel de la situació de judicialització de la política actual s’han
vulnerat els drets d’alguns dels diputats d’aquesta cambra, escollits democràticament.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2

2. Denuncia la deriva autoritària de l’estat a través de la vulneració de drets civils i polítics a Catalunya i arreu, en concret del dret a la participació política, la
llibertat d’expressió, els drets de reunió i de manifestació, el principi de legalitat penal i el dret a tutela judicial efectiva.
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 3

Denuncia la connivència de l’Estat espanyol amb la situació actual de judicialització de la política, de la que s’han derivat accions que no responen a la via de
diàleg sinó a la criminalització del moviment independentista català.
Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 4

Denuncia el judici al referèndum de l’1 d’octubre com un autèntic judici a la democràcia, fruit d’una instrucció polititzada que suposa una violació dels drets civils
i polítics dels processats i de la ciutadania de Catalunya.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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Punt 18 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
302-00051/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 25744 i 25913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació
al Govern sobre la política fiscal (tram. 300-00062/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Posar en marxa una reforma fiscal progressiva i amb fiscalitat ambiental amb
l’objectiu de reduir les desigualtats a Catalunya i aconseguir els recursos necessaris
perquè els pressuposts de la Generalitat de l’any 2019 puguin revertir les retallades
i blindar serveis públics.
2. Augmentar mig punt el tipus de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats per a
la constitució de préstecs hipotecaris, l’anomenat impost sobre les hipoteques, que
després de la darrera reforma recau sobre les entitats de crèdit i no sobre els clients,
i ha esdevingut un impost a la banca.
3. Reformar l’impost de successions i donacions eliminant privilegis fiscals en
forma de bonificacions amb l’objectiu de recuperar la recaptació d’abans de les darreres reformes de 2011 i 2014, arribant a una recaptació de 475,5 M d’euros més.
4. Impulsar una reforma de l’IRPF que afecti només al 2% de la població, en el
mateix sentit que el Govern del País Valencià, on les rendes de més de 120.000 euros paguin el 25,5%, amb l’objectiu de reduir la desigualtat i augmentar la recaptació
de la Generalitat.
5. Modificar la Llei del canvi climàtic de manera urgent per tal de permetre posar en marxa l’impost de vehicles contaminants durant l’any 2019.
6. Desenvolupar la Llei de finançament de transport públic, posant en marxa un
recàrrec del 50% de la taxa turística per tal que els i les turistes col·laborin en la
promoció i inversions del transport públic.
7. Reclamar al Govern de l’Estat el 50% de l’augment de la recaptació del gravamen de l’augment de la tarifa del 23% al 27% dels estalvis de més de 140.000 euros
i que suposaria 45,2M per a Catalunya.
8. Implementar noves mesures de lluita contra el frau fiscal que permetin reduir
la bretxa fiscal dels impostos gestionats per l’Agència Tributaria de Catalunya, per
exemple reduir el frau en les valoracions immobiliàries.
Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES
Reg. 26599, 26934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 26599)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
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del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent
a la Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal (tram. 302-00051/12)
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 8

8. Implementar noves mesures de lluita contra el frau fiscal a través de l’increment de recursos que permetin l’augment del control tributari i comportin reduir
la bretxa fiscal dels impostos gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya, per
exemple reduir el frau en les valoracions immobiliàries.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Donar compliment a les disposicions finals onzena i dotzena de la llei
del canvi climàtic 6/2017 per tal que durant el 2019 entri en vigor l’impost sobre les
activitats econòmiques que generen gasos amb efecte d’hivernacle i l’impost sobre
les emissions portuàries de grans vaixells.
Palau del Parlament, 16 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 26934)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu, Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal (tram. 302-00051/12).
Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició del punt 1

1.Avançar en el disseny d’un sistema fiscal just i eficient, que garanteixi la funció
redistributiva Posar en marxa una reforma fiscal progressiva i amb fiscalitat ambiental amb l’objectiu de reduir les desigualtats a Catalunya i aconseguir els recursos
necessaris perquè els pressuposts de la Generalitat de l’any 2019 puguin revertir les
retallades i blindar serveis públics.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició del punt 6

6. Estudiar la posada Desenvolupar la Llei de finançament de transport públic,
posant en marxa d’un recàrrec del 50% de la taxa turística per tal que els i les turistes col·laborin en la promoció i inversions del transport públic.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus
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Punt 19 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’exercici de
drets i llibertats fonamentals
302-00053/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de drets i
llibertats fonamentals (tram. 300-00065/12).
Moción

El Parlament de Cataluña:
1) Constata que, para el cumplimiento del compromiso del President Torra expresado en su discurso de investidura de proceder a la ejecución de la secesión unilateral proclamada en el Parlament el día 27 de octubre de 2017, el Govern de la Generalitat alienta a la realización de actos violentos y coactivos en el espacio público
que no están amparados por el derecho a manifestación y reunión, provocando con
ello la crispación política, la división social y la vulneración de los derechos de la
mayoría de los catalanes, e insta al Govern de la Generalitat a que evite incitar a
dichos actos y que, de producirse, tome las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales y las libertades públicas de todos los catalanes, persiguiendo
a los responsables materiales de estos actos.
2) Constata que durante el mes de septiembre de 2018 se produjo la vulneración
del derecho a manifestación de colectivos o asociaciones en defensa del bilingüismo
en Cataluña o en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que se
impidió llevar a cabo sus manifestaciones legalmente autorizadas, por la presencia
de grupos separatistas que impidieron violentamente el ejercicio de ese derecho, y
condena el ejercicio de esa violencia, exigiendo al Departamento de Interior que en
lo sucesivo garantice el derecho constitucional a reunión y manifestación pacíficas
de cualquier ideología.
3) Condena la frase del President Torra del 1 de octubre de 2018, «A vosaltres,
amics del CDR, que apreteu i feu bé d’apretar», cuando se produjo la ocupación por
la fuerza por los CDR de la Delegació del Govern de Girona, arriando y ultrajando
la bandera de España, y el asalto al Parlament, e insta al President Torra a abstenerse
de animar las actuaciones de tales grupos violentos en Cataluña.
4) Condena, por ser susceptible de incitar a la violencia, la frase pronunciada en
el mensaje institucional del President Torra, en fecha 8 de diciembre de 2018, reproducida en la cuenta oficial del Govern de la Generalitat de Catalunya, que dijo textualmente: «Els catalans hem perdut la por. No ens fan por. No hi ha marxa enrere
en el camí cap a la llibertat. Els eslovens van decidir tirar endavant amb totes les
conseqüències. Fem com ells i estiguem disposats a tot per viure lliures.»
5) Declara que el caso esloveno nada tiene que ver con Cataluña, que provocó
una guerra con muertos y heridos, y que en absoluto constituye un modelo a seguir
por una sociedad pacífica y democrática en la Unión Europea.
6) Constata que el pasado 21 de diciembre se produjeron en todo el territorio de
Cataluña cortes de carreteras y de vías férreas y bloqueos en los accesos a las ciudades, además de cierres de centros educativos impulsados por su propia dirección y
de cancelaciones de visitas médicas a instancias de la misma Administración sanitaria que estaban previamente programadas. Lo anterior dio lugar a un cuadro de caos
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social y de profunda alteración de los servicios públicos, que vulneró gravemente
derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos como la libertad de tránsito,
el acceso a la educación y a la sanidad, y la seguridad ciudadana, entre otros, llegando a poner en riesgo la vida y la integridad física de personas.
7) Destaca que de las acciones ilegales acaecidas el 21 de diciembre deben ser
responsabilizados en igual medida:
a. Los grupos organizados separatistas que los provocaron con actuaciones violentas, intimidatorias y amenazantes.
b. El Govern de la Generalitat que: (i) no tomó las medidas preventivas necesarias para impedirlas; (ii) difundió mensajes amparando o justificando las acciones
ilegales promovidas desde los CDR; (iii) no adoptó las medidas que le hubiese correspondido adoptar para garantizar el derecho de los ciudadanos a la libre circulación y al normal disfrute de los servicios públicos, una vez ya se habían producido
las alteraciones que dichos grupos organizados provocaban.
8) Constata que el Govern de la Generalitat, con su actuación los días anteriores
y el mismo día 21 de diciembre, propició por acción y por omisión la comisión de
graves vulneraciones de derechos de los catalanes, por lo que debe considerársele
responsable de ellas.
9) Afirma que el Govern de la Generalitat ha pretendido ocultar a la ciudadanía
determinados hechos acaecidos aquel día que han tenido graves consecuencias para
quienes los sufrieron, incluyendo en algunos casos heridas severas y hospitalización,
y facilitar la impunidad de sus responsables al no proceder a su identificación o detención como habría sido preceptivo.
10) Reprueba la actuación del Conseller de Interior, Sr. Miquel Buch, y del Director General de la Policía, Sr. Andreu Joan Martínez, por su directa responsabilidad personal en estos hechos que tan gravemente vulneraron los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos de Cataluña y, en consecuencia,
exige su inmediata dimisión.
Palacio del Parlamento, 14 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

ESMENES PRESENTADES
Reg. 26928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019
SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 26928)

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’exercici de drets i llibertats fonamentals (tram. 302-00053/12).
Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 11

11. Constata que la deriva irresponsable del presidente de la Generalitat con palabras de apoyo y comprensión hacía grupos violentos que ponen en peligro la cívica convivencia de los catalanes y la apelación a conflictos bélicos de triste recuerdo
como vía para lograr la independencia, lo inhabilita para continuar en el cargo, por
este motivo, el Parlament de Catalunya reprueba al presidente de la Generalitat.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Punt 20 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la formació
professional
302-00048/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 25472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent
a la Interpel·lació al Govern sobre la formació professional (tram. 300-00060/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals mitjançant un procés de diàleg que garanteixi la participació dels diferents
agents implicats i que faci efectiva la plena integració dels actuals subsistemes de
formació professional. Aquest desplegament es farà d’acord amb les següents prioritats i criteris:
1.1. Des de la perspectiva orgànica, el Govern prioritzarà:
a) L’aprovació dels Estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya i la seva constitució, en un termini no superior als tres mesos.
b) L’aprovació i publicació de la relació de llocs de treball del personal funcionari
que s’hagi d’incorporar a l’esmentada Agència.
c) La creació d’un govern únic de formació i qualificació professionals que,
d’acord amb l’esperit de la llei, permeti una eficient coordinació dels departaments
concernits.
d) La creació i constitució, dins el primer trimestre de 2019, dels consells sectorials i dels consells territorials.
e) La garantia per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del dret dels
treballadors a l’acreditació de les seves competències professionals. Aquesta acreditació serà considerada una política activa d’ocupació clau dins la cartera del serveis
del SOC
1.2. Des de la perspectiva funcional, el Govern impulsarà dins el primer semestre de 2019:
a) L’elaboració d’un Pla de formació permanent i continuada per a l’actualització
tècnica i docent del professorat, aquesta formació haurà d’incloure els continguts
curriculars actuals i les innovacions tecnològiques, així com les noves metodologies
didàctiques.
b) L’aprovació d’un marc normatiu que aporti seguretat a les diferents parts i que
es concreti en: l’aprovació de l’estatut de l’aprenent, la regulació de la figura dels tutors de centre i d’empresa i l’elaboració d’una guia d’estada a l’empresa.
c) L’elaboració d’un mapa d’oferta formativa que aprofitant les potencialitats que
ofereix el catàleg de qualificacions professionals, títols i certificats de professionalitat, i d’acord amb els criteris establerts pels agents socioeconòmics, doni resposta a
la demanda de professionals en els diferents àmbits sectorials i territorials.
d) L’impuls de la formació professional dual per tal de triplicar en l’horitzó del
curs 2024-25 l’actual nombre de places. Aquesta tasca es farà d’acord amb els agents
socioeconòmics des de la doble visió sectorial i territorial, posant un especial èmfasi
en les PIMES.
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e) El disseny i implementació d’un nou sistema de beques i d’ajuts que atengui
les despeses de transport i manutenció d’aquells alumnes que es vegin obligats a fer
desplaçaments superiors a deu quilòmetres.
f) El desplegament efectiu per al curs 2019-20 d’itineraris específics postobligatoris per a persones amb discapacitat, d’acord amb la informació recollida a través de la implementació del Pla pilot experimental d’itineraris formatius específics
(IFE).
g) La implementació d’un únic servei d’informació, orientació i assessorament
respecte les possibilitats que ofereix el sistema de formació i qualificació professionals.
h) La implementació per al curs 2019-20 d’un sistema d’avaluació que abasti, entre d’altres, els següents aspectes:
1. la taxa d’abandonament, per subsistema de formació i sistema d’impartició:
presencial, elearning i dual,
2. el grau d’inserció laboral de les persones que finalitzen un grau o un certificat
de professionalitat,
3. les característiques de la impartició: el nombre d’alumnes per unitat, els recursos humans i econòmics dedicats a la formació per cicle o certificat de professionalitat.
2. Habilitar, per tal de fer efectiu aquest desplegament, les partides necessàries
en el proper projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat.
Palau del Parlament, 8 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat,
GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES
Reg. 26927, 26930, 26940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 26927)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, Yolanda López Fernández, diputada, d’acord amb el que estableix
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la formació professional (tram.
302-00048/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del punt 1.2.e

Eliminar les taxes de matriculació als cicles formatius de grau superior creats
per l’Ordre ENS/181/2012, amb l’objectiu de d’assegurar la igualtat d’oportunitats
en l’accés a la formació professional.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 26930)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre la formació professional (tram. 302-00048/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de la lletra c del punt 1.2, que quedaria redactat de la
següent manera

c) L’elaboració d’un mapa d’un nou catàleg d’oferta formativa que revisi i redefineixi l’oferta actual, en col·laboració amb els sectors empresarials, de manera que
doni resposta a les noves necessitats de la indústria i que fomenti l’emprenedoria,
aprofitant les potencialitats que ofereix el catàleg de qualificacions professionals,
títols i certificats de professionalitat, i d’acord amb tenint en compte els criteris establerts pels agents socioeconòmics, doni resposta a la demanda de professionals en
els diferents àmbits sectorials i territorials.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra d del punt 1.2, que quedaria redactat de la següent
manera

d) Realitzar una campanya de foment i difusió anual de la FP Dual en tots els
centres públics i privats de secundària a Catalunya de cara al curs 2019-2020, per
tal d’assolir en 3 anys l’objectiu que el 50% dels alumnes que cursen FP ho facin en
aquesta modalitat.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un punt i a la lletra d del punt 1.2, que quedaria redactat de la
següent manera

i) Dins aquesta campanya, incloure accions de promoció específica adreçada a
les dones per tal de fomentar la seva incorporació a les famílies professionals on estan menys representades actualment.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Luz Guilarte Sánchez, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 26940)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la formació professional (tram. 302-00048/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1.1.a) L’aprovació dels Estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació
Professionals de Catalunya i la seva constitució, durant el tercer trimestre d’enguany.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

1.1.b) L’aprovació i publicació de la relació de llocs de treball del personal funcionari o laboral que s’hagi d’incorporar a l’esmentada Agència.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

1.1.d) La creació i constitució, dins el primer trimestre de 2019, dels consells
sectorials així que s’hagi implementat l’Agència Pública de Formació i Qualificació
Professional de Catalunya.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

1.1.e) La garantia per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i del Departament d’Educació del dret dels treballadors a l’acreditació de les seves competències professionals. Aquesta acreditació serà considerada una política activa d’ocupació clau dins la cartera del serveis del SOC a partir del treball motor de la futura
Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

1.2. Des de la perspectiva funcional, el Govern impulsarà dins el primer semestre de 2019:
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició

e) El disseny i implementació d’un nou sistema de beques i d’ajuts, a càrrec de
les empreses en el cas de la FP dual, que atengui les despeses de transport i manutenció d’aquells alumnes que es vegin obligats a fer desplaçaments superiors a deu
quilòmetres.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

2. Habilitar, per tal de fer efectiu aquest desplegament, les partides necessàries
en el proper projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat d’acord amb la disponibilitat pressupostària.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 21 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre contaminació,
qualitat de l’aire i salut pública
302-00049/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 25473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la
Interpel·lació al Govern sobre contaminació, qualitat de l’aire i salut pública (tram.
300-00059/12).
Moció

El Parlament insta el Govern a:
1) Presentar en el termini d’un any un projecte de llei de qualitat de l’aire.
2) Adequar els protocols d’actuació en cas d’avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica a la realitat urbana de cada àmbit territorial més enllà de la delimitació a les zones de protecció especial.
3) Incorporar en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial una estratègia per a reduir l’ozó troposfèric a la comarca
d’Osona.
4) Procedir en el termini de tres anys a l’automatització de les dades que proporcionen les estacions de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, proporcionant necessàriament dades horàries d’ozó, diòxid
de nitrogen i PM10 i, específicament, dels altres contaminants que sigui de relleu
recollir d’acord amb la situació específica de l’estació de control.
5) Aprovar en el termini de sis mesos el Reglament de la Llei de finançament del
sistema de transport públic de Catalunya.
6) Elaborar i presentar en el termini de sis mesos una nova planificació d’aparcaments de dissuasió (park and rides) adaptada a aquesta nova delimitació, amb la
funció específica d’afavorir la complementarietat del vehicle privat fora de les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric amb el transport públic per a accedir-hi. Aquests aparcaments han de tenir fàcil accés des de les principals vies de
comunicació i permetre un intercanvi ràpid del vehicle particular al ferrocarril o als
serveis de bus ràpid.
7) Actualitzar en el termini de sis mesos, els inventaris d’emissions de contaminants atmosfèrics a Catalunya incorporant en les emissions del transport marítim les emissions provinents del port de Barcelona i Tarragona i dels quaranta-cinc
ports de titularitat autonòmica adequant els escenaris de futur tendencials i del Pla
a l’horitzó 2025.
8) Iniciar accions per aconseguir la creació al mar Mediterrani d’una zona de
control de les emissions (ECA, segons la sigla en anglès), amb uns requisits més estrictes pel que fa a la contaminació dels vaixells, tal com ja es fa al mar Bàltic i el
mar del Nord.
9) Delimitar i planificar, conjuntament amb els ajuntaments afectats, les zones de
baixa emissió o zones urbanes d’atmosfera protegida, començant per l’elaboració del
corresponent estudi de factibilitat a escala supramunicipal i el posterior pla d’implementació mitjançant polítiques de disminució del trànsit privat i la gestió sostenible
de l’aparcament a l’àrea metropolitana. Crear una línia de suport econòmic a l’AMB
per al desplegament de la Zona de Baixes Emissions de les rondes de Barcelona i
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a la resta de municipis de més de 50.000 habitants pel desplegament de les futures
Zones de Baixes Emissions.
10) Per evitar que el repartiment de mercaderies i el seu augment per a l’e-comerç faci que es continuïn augmentant les EGH als municipis, implantar un fons
d’ajudes directes per comprar nous vehicles elèctrics pel transport i repartiment
d’última milla, com ha començat a fer l’AMB. Aquest fons ja s’haurà de reflectir en
els pressupostos de 2019 i ha de tenir continuïtat almenys fins al 2030.
11) Dissenyar en les infraestructures viàries carrils segregats per a facilitar l’ús
de la bicicleta, i impulsar el Pla estratègic de la bicicleta d’acord a les directrius marcades en el Pla director d’infraestructures de la regió metropolitana.
12) Potenciar els carrils bus-VAO per a l’accés a les ciutats de la regió metropolitana de Barcelona i les zones amb congestió i, alhora, millorar la xarxa del transport
públic interurbà per a evitar l’increment de la capacitat viària a l’entorn de Barcelona.
13) Implantar al llarg de l’any 2019 la T-Mobilitat i del nou sistema tarifari amb
el consens de les administracions competents en aquesta matèria, en el marc de la
Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, garantint
el control públic del sistema.
14) Desenvolupar en el termini de sis mesos, en les vies de la seva competència
i en l’Àmbit-40, el reglament per tal que en els episodis ambientals declarats, poder
restringir la circulació dels vehicles furgonetes (N1) anteriors a Euro1 i turismes
(M1) Euro1 i anteriors a Euro1.
15) Posar en marxa en el termini d’un any, un estudi, en col·laboració amb les
organitzacions empresarials i sindicals per conèixer la qualitat de l’aire a l’interior
dels edificis.
16) Acordar, en el proper semestre, amb els diferents agents socials i territorials
un pla d’inversions del transport públic pels propers 5 anys.
17) Establir reunions trimestrals de l’Òrgan de Coordinació per al seguiment de
les conclusions de l’acord del 6 de març de 2017 per a la millora de la qualitat de
l’aire a la conurbació de Barcelona.
Palau del Parlament, 9 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES
Reg. 26901, 26931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 26901)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre contaminació, qualitat de l’aire i salut pública (tram. 302-00049/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 2

2. Adequar els protocols d’actuació amb les altres administracions implicades en
cas d’avis preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica a la realitat urbana de
cada àmbit territorial més enllà de la delimitació a les zones de protecció especial.
Dossier
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició i supressió del punt 4

4. Procedir en el termini de tres anys a l’automatització de les dades que proporcionen les estacions la instal·lació d’equips de mesurament automàtic de la Xarxa
de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, proporcionant necessàriament dades horàries d’ozó, diòxid de nitrogen i PM10 i específicament, dels altres
contaminants que sigui de relleu recollir d’acord amb la situació específica de l’estació de control en els punts de mesura on hi hagi evidències de possibles superacions.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. En el sí del Grup de Treball sobre finançament del sistema de transport públic
de l’ATM, definir un model de finançament del sistema de transport públic permanent, sostenible i definitiu.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició i supressió del punt 6

6) Elaborar i presentar en el termini de sis mesos una nova planificació d’aparcaments de dissuasió (park and rides) adaptada a aquesta nova delimitació, amb la funció específica Indicar a l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona
i a la Direcció general d’Urbanisme que, en la redacció en curs del Pla Director Urbanístic d’aparcaments d’enllaç, incorpori les mesures necessàries per a afavorir la
complementarietat del vehicle privat fora de les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric amb el transport públic per accedir-hi. Aquests aparcaments han de
tenir fàcil accés des de les principals vies de comunicació i permetre un intercanvi
ràpid del vehicle particular al ferrocarril o als serveis de bus ràpid.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 7

Actualitzar en el termini de sis mesos en el termini d’un any, els inventaris
d’emissions de contaminants atmosfèrics a Catalunya incorporant en les emissions
del transport marítim les emissions provinents del port de Barcelona i Tarragona i
dels quaranta-cinc ports de titularitat autonòmica de la Generalitat de Catalunya
adequant els escenaris de futur tendencials i del Pla a l’horitzó 2025.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 9

Delimitar i planificar, conjuntament amb els ajuntaments afectats, les zones de
baixa emissió o zones urbanes d’atmosfera protegida, començant per l’elaboració del
corresponent estudi de factibilitat a escala supramunicipal i el posterior pla d’implementació mitjançant polítiques de disminució del trànsit privat i la gestió sostenible
de l’aparcament a l’àrea metropolitana. Crearan una línia de suport econòmic Continuar treballant amb l’AMB per al desplegament de la Zona de Baixes Emissions
de les rondes de Barcelona i a la resta de municipis de més de 50.000 habitants pel
desplegament de les futures Zones de Baixes Emissions.
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Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 10

10) Per evitar que el repartiment de mercaderies i el seu augment per a l’ecomerç
faci que es continuïn augmentant les EGH als municipis, implantar un fons d’ajudes
directes per comprar nous vehicles elèctrics pel transport i repartiment d’última milla, com ha començat a fer l’AMB i també el Departament de Territori i Sostenibilitat, que ha destinat 300.000€ durant el 2018 per a la renovació de taxis i vehicles
comercials. Aquest fons ja s’haurà de reflectir en els pressupostos 2019 i ha de tenir
continuïtat almenys fins al 2030.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 11

11) Dissenyar Potenciar en les infraestructures viàries la implantació de carrils
bici segregats per a facilitar l’ús de la bicicleta, i impulsar el Pla estratègic de la bicicleta d’acord a les directrius marcades en el Pla director d’infraestructures de la
regió metropolitana allà on la seva implantació sigui adequada per les condicions
d’ús de la mateixa infraestructura viària, i a més siguin compatibles amb la funcionalitat de la carretera. També seguir impulsant la estratègia catalana de la bicicleta
en el marc de la Mesa de la Bicicleta.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 12

12) Potenciar Continuar amb la potenciació dels carrils bus-VAO per a l’accés a
les ciutats de la regió metropolitana de Barcelona i les zones amb congestió i, alhora, continuar millorant millorar la xarxa del transport públic interurbà per a evitar
l’increment de la capacitat viària en l’entorn de Barcelona.
Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 13

13) Implantar al llarg de l’any 2019 Implementar el canvi tecnològic de la T-Mobilitat entre els anys 2019 i 2020 i aplicar a partir del 2021 el més aviat possible i
del nou sistema tarifari i de pagament que deixi enrere l’actual basat en zones amb
el consens de les administracions competents en aquesta matèria, en el marc de a
Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, garantint
el control públic del sistema.
Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 14

14) Insistir davant l’Administració General de l’Estat perquè adeqüi el reglament
de trànsit de manera que es faculti a establir restriccions a les vies interurbanes per
motius ambientals i a sancionar, per part del Servei Català de Trànsit, els infractors.
Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 15

15) Posar en marxa Valorar, conjuntament amb les organitzacions empresarials
i sindicals en el termini d’un any, un estudi, en col·laboració amb les organitzacions
empresarials i sindicals per conèixer la qualitat de l’aire a l’interior dels edificis.
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Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 16

16) Establir, en els treballs en curs del Pla Director d’Infraestructures de l’ATM
per al període 2021-2030, aquelles que s’han d’executar en els primers 5 anys.
Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició del punt 17

17) Continuar amb les reunions Establir reunions trimestrals de l’Òrgan de Coordinació de l’Òrgan de Coordinació per al seguiment de les conclusions de l’acord
del 6 de març de 2017 per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona.
Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició nou punt 18

18) Vetllar perquè les tasques d’extracció dels fangs i de descontaminació dels
sòls de Flix no afecti a la qualitat de l’aire ni la salut de les persones del municipi.
Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició nou punt 19

19) Instar al Govern de l’Estat a que compleixin els compromisos adquirits en
les obres pendents ferroviàries de rodalies i regionals, tant de línies ferroviàries com
d’estacions.
Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició nou punt 20

20) Continuar amb el foment de l’electrificació de la xarxa pública i privada de
vehicles i dels vehicles compartits i autònoms.
Palau del Parlament, 18 de gener de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 26931)

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta del
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4
del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre contaminació, qualitat de l’aire i salut pública (tram. 302-00049/12).
Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto que queda redactado de la siguiente manera

18. Con el fin de aumentar el uso del trasporte público como opción prioritaria
de movilidad frente al vehículo privado, establecer un Abono Mensual para Jóvenes
con el que, al cumplir 18 años y hasta los 25, puedan acceder a toda la red de transporte público de Cataluña por un importe fijo mensual súper reducido (inferior a 30
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euros), de forma que el transporte público resulte la opción más atractiva para sus
desplazamientos durante esta etapa de su vida y puedan incorporarlo fácilmente a
sus costumbres de movilidad futura a lo largo de su vida.
Palacio del Parlamento, 21 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta,
GP Cs
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Punt 22 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el foment del
món rural i de l’alta muntanya
302-00052/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 25758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre el foment del món rural i de l’alta muntanya (tram. 30000064/12).
Moción

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Establecer, como órgano de impulso, coordinación, participación y consulta,
un Comisionado del Medio Rural transversal a todos los Departamentos con el objetivo de elaborar y desarrollar una estrategia frente al reto demográfico y para la
vertebración del territorio. Este órgano estará integrado, al menos, por el Govern de
la Generalitat, representantes de los Grupos Parlamentarios, Diputaciones Provinciales, Consells Comarcals y Conselh Generau d’Aran, y asumirá e impulsará las
acciones que propone el Libro Verde sobre la Cohesión Territorial elaborado por la
Unión Europea.
2. Iniciar una política de desconcentración progresiva de los Servicios Centrales
de los diferentes Departamentos, que hoy en día se sitúan exclusivamente en Barcelona, y del conjunto de sedes administrativas hacia las restantes provincias.
3. Desarrollar y potenciar los Planes de Zona (establecidos en la Ley 45/2007
para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural), y para ello:
a. Realizar un análisis detallado de la situación actual de cada una de las Zonas
Rurales definidas y establecer una estrategia de desarrollo y diversificación económica para cada una de ellas, en un plazo no superior a un año desde la aprobación
de la presente moción.
b. Elaborar un proyecto calendarizado a 10 años de las actuaciones definidas en
los Planes de Zona a realizar por los diferentes Departamentos de la Administración.
c. Publicar en los portales de la Generalitat tanto los propios planes como un informe anual sobre su cumplimiento.
4. Garantizar el acceso a la banda ancha, con especial prioridad a la actual tecnología 5G en todo el territorio.
5. Redactar un Plan de Movilidad de las Zonas Rurales con el objetivo de planificar la mejora de la conectividad de los núcleos de población del medio rural entre
sí y con las zonas rurales. En esta línea:
a. Mejorar la oferta de servicios de transporte público en el medio rural, para
permitir el acceso de la población rural a los servicios básicos en condiciones de
igualdad, potenciando las soluciones más eficientes como el servicio de bus bajo demanda o el taxi compartido.
b. Recuperar la inversión en los Planes de Caminos y en el Plan PUOSC.
6. Facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos del medio rural, adaptando
los regímenes de protección pública y los requisitos urbanísticos a las singularidades de dicho medio, y en particular:
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a. Establecer programas y ayudas públicas para la rehabilitación de viviendas y
edificios al objeto de recuperar y conservar el patrimonio arquitectónico rural.
b. Contemplar la variable poblacional en la legislación de ámbito urbanístico y
administrativo.
7. Desarrollar y promocionar nuevos sistemas de telesanidad, en particular para
la Atención Primaria, que ahorren desplazamientos y aseguren los servicios sanitarios básicos de proximidad en cada zona rural.
8. Poner en valor la importancia del sector primario y facilitar su desarrollo y
modernización:
a. Optimizar la gestión del control de la cadena de precios del sector primario
para que, sin que el consumidor final vea incrementados los precios, el productor
pueda obtener un precio justo que permita la viabilidad y continuidad de la explotación.
b. Desarrollar normativa legal que facilite y simplifique las concentraciones parcelarias y procedimientos administrativos con el objetivo de posibilitar la modernización y rentabilidad del sector.
c. Establecer incentivos a la modernización de los riegos, consiguiendo ahorro y
eficiencia en los recursos hídricos y el empleo de energías renovables.
d. Establecer incentivos a las políticas de reforestación en terrenos abandonados
por la agricultura, condicionándolas a un Plan Técnico de Explotación Forestal.
e. Fomentar la actividad del pastoreo, especialmente en aquellas zonas con
mayor grado de abandono o riesgo de incendios.
9. Establecer programas específicos de desarrollo y diversificación económica de
las Zonas Rurales que contemplen entre otras medidas:
a. Asumir el enfoque LEADER de la Unión Europea para la financiación a las
iniciativas de desarrollo rural para cualquier sector productivo adecuado al medio
actual o de nueva implementación.
b. Promover la formación, investigación e innovación tecnológica en los diversos
sectores de actividad económica en el medio rural, y la creación de redes de innovación en las zonas rurales.
c. Fomentar modelos de clúster empresarial aprovechando las capacidades definidas para cada zona.
d. Establecer incentivos fiscales y financieros para las empresas o autónomos que
se instalen en zonas rurales y en especial para aquellas que generen mayor empleo.
e. Impulsar ante cualquier evento internacional de tipo cultural, ferial o deportivo (como las Olimpiadas de Invierno) la ciudad de Lleida o resto de capitales que
reúnan requisitos adecuados al desarrollo del evento.
f. Incentivar la producción de energía a partir de la biomasa, favoreciendo la comercialización de la producción obtenida mediante una gestión forestal sostenible y
mediante su consumo, como mínimo, en los edificios públicos, dando cumplimiento
a la Directiva 2010/31/UE.
g. Incentivar la producción de energía eólica y solar y, en general, los sistemas
o proyectos tecnológicos de implantación de energías renovables, reduciendo el uso
de energías no renovables, con el objetivo de llegar a la autosuficiencia energética.
h. Potenciar programas de extensión de una red de energías renovables de bajo
impacto ambiental y planes específicos de actuaciones destinadas a la mejora de la
eficiencia energética.
10. Poner en marcha campañas de divulgación del mundo rural, que destierren
los viejos estereotipos peyorativos y muestren todas sus posibilidades y potencialidades.
11. En relación con todo lo anterior, a redactar en el plazo de seis meses a partir
de la aprobación de esta moción un Proyecto de Ley de Medio Rural y Alta Mon-
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taña que aborde esta materia de manera global y completa, sustituyendo la ya obsoleta Llei 2/1983 d’Alta Muntanya.
Palacio del Parlamento, 14 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES
Reg. 26598, 26899, 26926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 26598)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent
a la Interpel·lació al Govern sobre el foment del món rural i de l’alta muntanya (tram.
302-00052/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1

1. Crear una comissió interdepartamental, liderada pel departament competent
en matèria de desenvolupament rural, en coordinació amb el Departament de la
Presidència i integrada pels diversos departaments concernits, que analitzi, assessori, elabori informes i proposi mesures al Govern per a aturar la despoblació i impulsar el desenvolupament rural i la cohesió territorial del país, tal com es va aprovar
al Ple del Parlament de Catalunya del 6 d’abril del 2017.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Elaborar un informe, durant els propers 3 mesos, sobre la descentralització
actual de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i presentar una proposta de millora i acostament d’aquests serveis a les zones més allunyades de les
grans capitals i de recuperació de les Delegacions territorials eliminades a partir
del 2010. Així mateix insta al Govern a iniciar les accions corresponents per aplicar
la proposta de millora i acostament presentada.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Crear i presentar, en el termini de 3 mesos, un observatori socioeconòmic de les zones rurals de Catalunya, que, per mitjà d’un sistema d’indicadors
objectius, pugui establir previsions de risc de despoblació o manca de relleu generacional, per a detectar els pobles o territoris amb risc de despoblació, desaparició
o empobriment.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Recuperar, durant els propers 3 anys, el 40% del pressupost perdut
des del 2010 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya.
Dossier
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Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Incrementar el pressupost perdut des del 2010 per a la gestió i la promoció dels parcs naturals de Catalunya, que acumula una davallada del 60%.
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Articular els mecanismes necessaris per a evitar els atacs de fauna
salvatge i indemnitzar amb celeritat els ramaders afectats, tenint en compte que les
comarques de l’Alt Pirineu són les més despoblades i que una de les principals activitats econòmiques es basa en la ramaderia extensiva.
Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Elaborar un Pla Específic Industrial, amb els recursos necessaris, per
a les zones rurals i de muntanya de Catalunya amb l’objectiu de potenciar la indústria més adient a cada territori i crear ocupació de qualitat.
Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Revisar i potenciar el model d’Hospitals de Muntanya, amb els recursos i serveis sanitaris suficients, que eviti desplaçaments molt llargs, perjudicis econòmics i socials pels pacients i familiars, i que garanteixi l’accessibilitat als serveis
sanitaris bàsics al Pirineu.
Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Presentar, per mitjà del Departament d’Ensenyament, una proposta
amb els criteris i les condicions per a recuperar les ajudes al transport escolar als
municipis amb pobles agregats sense escola.
Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Impulsar una línia de treball prioritària i específica sobre polítiques
d’igualtat, discapacitat i infància a les zones rurals, amb l’objectiu d’analitzar i
compensar les dificultats d’accés als recursos públics específics a les zones més allunyades.
Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 26899)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esDossier
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menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el foment del món
rural i de l’alta muntanya (tram. 302-00052/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1

1. Establir l’actual Comissió Interdepartamental de Despoblament Rural liderada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació com l’òrgan
impulsor, de coordinació, participació i consulta amb l’objectiu d’elaborar i desenvolupar una estratègia enfocada a fer front al repte demogràfic i a la vertebració del
territori. Aquesta comissió està participada pels diferents departaments de la Generalitat amb competències que incideixen en les polítiques per afavorir el relleu generacional, la dinamització socioeconòmica i la qualitat de vida a les zones rurals.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Seguir amb el desplegament dels serveis territorials de les delegacions del Govern de Catalunya Central, Pirineu i Aran i Penedès, d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. La Comissió Interdepartamental de Despoblament Rural serà l’encarregada de:
a. Realitzar una anàlisi de la situació actual de cada una de les Zones Rurals definides i establirà una estratègia de desenvolupament i diversificació econòmica per
a cadascuna d’elles, en un termini no superior a un any.
b. Elaborar un projecte calendaritzat a 10 anys de les actuacions definides a realitzar pels diferents Departaments de l’Administració.
c. Publicar els plans un informe anual del seu compliment.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat del punt 5

Amb l’objectiu de planificar la millora de la connectivitat dels nuclis de població
del medi rural entre sí i amb les zones rurals:
a. Continuar amb l’examen específic de les necessitats de mobilitat del món rural
i preveure millores específiques al respecte en tots els instruments de planificació de
la mobilitat i dels serveis de .transport públic que es duguin a terme. Així mateix,
continuar potenciant les línies de treball existents.
b. Recuperar la inversió en els Plans de Camins i en el Pla PUOSC.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat a del punt 6

a) Instar al Govern de l’Estat a que en el marc del Plan Estatal de Vivienda estableixi programes i ajuts públics per a la rehabilitació d’habitatges i edificis ubicats al
medi rural amb l’objectiu de recuperar i conservar el patrimoni arquitectònic rural.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat a del punt 8

a) Perseverar en la millora dels dispositius d’estudi de la formació dels preus a
la cadena alimentaria influint, dins de la legalitat i les possibilitats, per a una millor
retribució als productes de les explotacions agrícoles.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat c del punt 8

c) Mantenir i ampliar els incentius a la modernització dels regadius aconseguint
l’estalvi i eficiència dels recursos hídrics fomentant i la utilització d’energies renovables.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat e del punt 8

e) Seguir impulsant les polítiques de suport a la ramaderia extensiva i a la millora de les pastures.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat a del punt 9

a) Enfortir l’enfocament LEADER com a instrument de desenvolupament de les
iniciatives de desenvolupament rural implementades a partir dels Grups d’Acció Local establerts arreu del territori.
Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat b del punt 9

b) Continuar amb les convocatòries d’ajuts Odisseu i d’altres actuacions que
pugui portar a terme la Secretaria d’Universitats i Recerca per tal de Promoure la
formació, recerca i innovació tecnològica en els diversos sectors de l’activitat econòmica en el mitjà rural i la creació de xarxes d’innovació en les zones rurals
Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat f del punt 9

f) Potenciar l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa
forestal i agrícola de Catalunya (2014-2020) per incentivar la producció d’energia a
partir de la biomassa, afavorint la comercialització de la producció obtinguda mitjançant una gestió forestal sostenible i mitjançant el seu consum, com a mínim, en
els edificis públics, donant compliment a la Directiva 2010/31/UE.
Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat g del punt 9

g) En la línia de compliment del Pacte Nacional per a la Transició Energètica i
de la Llei 16/2017 del Canvi Climàtic, mantenir l’esforç per incentivar la producció
d’energia eòlica i solar i, en general, els sistemes o projectes tecnològics d’implantació d’energies renovables, reduint l’ús de les energies no renovables, amb l’objectiu
d’arribar a l’autosuficiència energètica.
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Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’apartat h del punt 9

h) En el marc del Pacte Nacional per la transició energètica i de la Llei 16/2017
del Canvi Climàtic, mantenir l’esforç per potenciar els programes d’extensió d’una
xarxa d’energies renovables de baix impacte ambiental i plans específics d’actuacions destinades a la millora de l’eficiència energètica
Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10

10. Seguir impulsant campanyes de divulgació sobre el món rural que acabin
amb els vells estereotips pejoratius i mostrin totes les seves possibilitats i potencialitats.
Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 11

11. Redactar i tramitar durant el 2019 la nova llei de Muntanya que ha de substituir l’actual Llei 2/1983 d’Alta Muntanya.
Palau del Parlament, 18 de gener de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 26926)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el foment del món rural i de l’alta
muntanya (tram. 302-00052/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del punt 1

1. Establecer, como órgano de impulso, coordinación, participación y consulta,
un Comisionado del Medio Rural transversal a todos los Departamentos con el objetivo de elaborar y desarrollar una estrategia frente al reto demográfico y para la
vertebración del territorio. Este órgano estará integrado, al menos, por el Govern de
la Generalitat, representantes de los Grupos Parlamentarios, Diputaciones Provinciales, Consells Comarcals, plataformas vecinales y plataformas sociales del Mundo
Rural, y Conselh Generau d’Aran, y asumirá e impulsará las acciones que propone
el Libro Verde sobre la Cohesión Territorial elaborado por la Unión Europea.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP
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