
Interpel·lació
al Govern sobre les polítiques socials (tram. 300-00215/10)  p. 3

Interpel·lació
al Govern sobre els factors que incideixen en el preu de la fac-
tura de la llum (tram. 300-00219/10)  p. 8

Interpel·lació
al Govern sobre els ens locals (tram. 300-00220/10)  p. 11

Memòria
de la Comissió de Peticions corresponent al període comprès 
entre l’1 de gener de 2012 (IX legislatura) i el 30 de juny de 
2014 (X legislatura) (tram. 264-00001/10)  p. 16

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model turístic 
(tram. 302-00201/10)  p. 17

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el suport 
a la innovació en els processos productius (tram. 302-
00204/10)  p. 24

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
públiques amb relació a l’economia col·laborativa (tram. 302-
00205/10)  p. 32

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model de tu-
risme (tram. 302-00206/10)  p. 39

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva gestió 
econòmica (tram. 302-00202/10)  p. 47

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els casos de 
legionel·losi (tram. 302-00203/10)  p. 54

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 X legislatura Sèrie P - Número 81

 Cinquè període 16 d’octubre de 2014

Ple del Parlament

Presidència de la M. H. Sra. Núria de Gispert i Català

Sessió núm. 42, segona reunió

S U M A R I

Dos fascicles Fascicle primer

Ju7
botó dossier



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

El DSPC reprodueix només les intervencions orals fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya la intervenció es pot consultar a l’expedient del Ple.

Imprès a Multitext, SL · ISSN: 0213-7976 (general), 0213-7984 (sèrie P) · DL: B-27.966-1980 
www.parlament.cat

www.parlament.cat


Sèrie P - Núm. 81 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 16 d’octubre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 42.2  3

SESSIÓ NÚM. 42.2

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les nou i dos minuts. 
Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada de 
tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la 
secretària general i el lletrat Pere Sol i Ordis.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i 
els consellers d’Ensenyament, d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, de Benestar Social i 
Família i d’Empresa i Ocupació.

La presidenta

Reprenem la sessió, senyores diputades i senyors di·
putats, amb el quinzè punt de l’ordre del dia, que és 
la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials.

Interpel·lació
al Govern sobre les polítiques 
socials (tram. 300-00215/10)

Presentada pel Grup Parlamentari Socialista, té la pa·
raula la il·lustre senyora Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Consellera, diputats i diputades..., 
consellera, li confesso que quan preparava la interpel·
lació i feia repàs dels temes que calia portar al debat 
al Ple sobre polítiques socials m’he entristit una mica, 
perquè des que sóc diputada denuncio els mateixos te·
mes una vegada i una altra. I, desgraciadament, la si·
tuació cada cop és més preocupant, consellera.

Hem de constatar que com a societat no som capaços 
d’aturar les conseqüències que la crisi està tenint per 
a les persones més vulnerables. Catalunya està pitjor 
que fa un any i que fa dos i que fa tres.

En aquesta interpel·lació, quan anem parlant de pro·
grames i de lleis i de dades, a mi m’agradaria que no 
ens oblidéssim del gairebé 1 milió i mig de catalans 
–1 milió i mig de catalans– que estan en situació de 
pobresa o en risc de pobresa; un milió i mig de cata·
lans, dels quals 340.000 són menors d’edat. És un de 
cada cinc catalans i una de cada deu llars de Catalunya 
–una de cada deu– tenen tots els seus actius a l’atur.

I el que, per mi, és la dada més esfereïdora, la que ens 
dóna la dimensió de l’escletxa del nostre sistema de 
protecció social són les 91.000 llars catalanes on no hi 
ha cap ingrés. Això és el que ens està dient l’EPA del 
segon trimestre, i aquesta és la principal preocupació 
del Grup Parlamentari Socialista.

Malauradament, en un moment de màxima crisi, de si·
tuació de pobresa i desigualtat mai vista al nostre país, 
les necessitats de les persones creiem que no són objec·
te de debat ni de prioritat política. Sembla que el procés 
cap a la independència, el procés, amb la pe ben ma·
júscula, amb la mobilització dels partits sobiranistes i 

l’aparell mediàtic, fa que no quedi espai per al debat i 
per fer política al voltant de la situació de les persones.

Però sap què passa, consellera? Que mentre el seu Go·
vern amb el president van gesticulant per escriure pà·
gines de llibres d’història, mentre aquest Parlament va 
vivint diades històriques, signatures de decrets, men·
tre vostès gesticulen, la vida passa i els catalans cada 
cop estan pitjor.

I, consellera, des del meu grup creiem que el seu Go·
vern és insensible a aquest patiment: que tenen mol·
ta retòrica, que anuncien lleis i acords, però que no hi 
ha compromís, que no hi ha millora tampoc en la seva 
gestió.

I el que li demano, si hagués de demanar només una cosa  
en aquesta interpel·lació, és més sensibilitat, que pensin 
i prioritzin recursos per a la protecció social, per a les 
233.000 llars on tots estan a l’atur. Hi ha, a més, tam·
bé la mala gestió de les polítiques socials que fa el seu 
departament i, per la part que els toca, també el conse·
ller Puig, quan parlem de renda mínima d’inserció; la 
consellera Rigau, quan parlem d’escola inclusiva i de 
beques menjador; el de salut, amb la inaccessibilitat al 
sistema sanitari, o els temes de polítiques d’habitatge 
del Departament de Territori i Sostenibilitat.

La manca de diligència de resolució de problemes que 
afecten molts catalans està provocant que a Catalunya 
cada cop hi hagi més pobresa i més desigualtat.

I, consellera, crec que no pot passar un dia més per po·
sar·se al davant, vostè, dels problemes que tenen els 
catalans que pitjor s’ho estan passant. Necessitem que 
prengui decisions, que actuï d’una vegada per totes: ha 
d’arreglar la tresoreria del seu departament, no pot ser 
que continuï impagant les entitats i els ajuntaments; ha 
d’activar les prestacions econòmiques vinculades; ha de  
ser possible a Catalunya accedir a una residència de gent 
gran; ha de poder pagar aquesta prestació a les 34.000 
famílies pobres amb fills i dependents, aquesta presta·
ció garantida, la necessiten; hem de tenir beques menja·
dor suficients, i hem de tenir ajuts al lloguer i al mante·
niment dels subministraments.

Fa un temps que el president Mas deia que s’havia 
d’aprimar l’Administració, que hi havia molt de greix. 
I la veritat és que en l’apartat de serveis socials hem 
de constatar que l’aprimament ha estat molt exitós: en·
titats que prestaven serveis, que tanquen; serveis que 
s’han deixat de prestar. En el sector dels discapacitats 
és un crit d’alarma.

Avui hem de constatar que no tenim un sistema de 
serveis socials sòlid, garantista, d’accés unificat i que 
no disposem d’una renda garantida, que seria l’ele·
ment clau per a prevenir la pobresa infantil, els desno·
naments i la privació material greu. Aquestes són les 
línies vermelles, consellera, que moltes vegades des 
del faristol li hem traslladat, unes línies vermelles que 
no hauríem d’haver travessat i que, com diu el conse·
ller Mas·Colell, ja fa temps que hem tocat os.

Cada dia que passa tot està pitjor. A més, vostès han 
aconseguit que tinguem la certesa que qualsevol 
temps passat va ser millor. Hi ha qui em diu que fins i 
tot en l’època del conseller Comas, si més no, es va ge·
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nerar el consens per fer una renda mínima d’inserció, 
que avui trobem a faltar.

Hem fet plens de pobresa, hem fet un ple sobre joven·
tut, hem fet mocions, resolucions, amb poc contingut, 
perquè al final són les que es redacten a quatre mans 
amb Esquerra Republicana. I fins i tot aquestes, les 
que vostès redacten, les que en teoria s’han de com·
plir, ni aquestes s’acompleixen.

I, a més, de pressa, consellera, necessitem un marc 
d’estabilitat política, necessitem alguna certesa, alguna 
seguretat. Queden dos anys de legislatura i ho té tot per 
fer, consellera. La volem apressar amb aquesta interpel·
lació: les famílies, les entitats, el món local, els que es·
tan a primera línia necessiten que vostè els acompanyi. 
I que, a més de la queixa constant –en la qual coinci·
dim– del que està fent el Partit Popular, a part d’aques·
ta queixa, vostè lideri, faci reformes i aconsegueixi els 
recursos que el seu departament necessita.

No sé si comparteix el diagnòstic amb mi, però nosal·
tres el que veiem és que ni funciona el dia a dia del seu 
departament ni sabem on ens porta. En la gestió dià·
ria, tenim dret a una gestió eficaç i honesta de les po·
lítiques socials. Les entitats, els professionals neces·
siten tenir certeses i no sorpreses desagradables com 
que no els pagarà, que suspèn la prestació econòmica 
vinculada o que va retallant i reclamant quanties amb 
caràcter retroactiu. I si no funciona aquest dia a dia, si 
el dia a dia és dur, no saber on anem, no veure l’horit·
zó, consellera, és desesperant.

Quin model de dependència ens deixarà quan marxi? 
Quina cartera de serveis? Quin model de prestacions 
econòmiques? És que no sabem on anem. Hi ha menys 
recursos per a polítiques socials. No està complint la 
Llei de serveis socials ni la de dependència. No com·
pleixen els compromisos de reformes. S’estan incom·
plint sistemàticament els mandats del Parlament. Jo 
li demano que tingui la fortalesa suficient, el Govern, 
per mobilitzar els recursos per complir els compromi·
sos que vostè mateixa s’ha imposat. Necessitem donar 
seguretat a les persones, a les famílies, a les entitats, 
als professionals, que estan patint en primera persona 
el deteriorament del nostre sistema de protecció social.

Entro ràpidament en quatre temes que ens preocupen 
especialment.

Diuen vostès que tenim els pressupostos més socials 
de la història, però no m’ho expliqui en termes per·
centuals. L’afirmació que cal fer sobre els pressupos·
tos és que hi ha més necessitats no cobertes que mai. 
Aquesta és la situació del nostre país.

La plataforma «Pobresa zero», en el seu document 
marc de commemoració del dia de la pobresa del 
2015, que celebrarem demà, dóna algunes dades que 
vull posar en relleu: els pressupostos 2014 ens porten 
a nivells d’inversió del 2004. En un any en el seu de·
partament han desaparegut 251 milions. En lluita con·
tra la pobresa no és que hi hagi més diners, n’hi ha 
menys, un 6 per cent menys. El pes del sector públic 
a casa nostra, amb relació a la nostra riquesa, queda 
lluny de la resta d’Espanya i encara més de la Unió 
Europea.

Aquestes són les dades que hem de capgirar, i espe·
rem que el pressupost del 2015 marqui un punt d’in·
flexió.

Els impagaments a les entitats socials, per nosaltres 
és un tema paradigmàtic: acabarà l’any devent el 25 
per cent que els va dir que els pagaria, que era pel cap 
baix un 10 per cent menys que l’any anterior. Quina 
vinculació té això amb l’atenció a les persones, amb 
els llocs de treball?

Si entrem en el capítol de persones grans, de persones 
dependents, la situació a Catalunya en aquest moment 
és que si ets gran i tens dependència, si no tens diners 
no tens serveis. Són dos anys per accedir als serveis 
de cuidadora no professional, i quants anys són per 
accedir a una residència? Residències buides i depen·
dents esperant dos o tres anys per poder accedir a una 
plaça. Aquesta és la situació. Reactivi les prestacions 
econòmiques vinculades.

I què dir dels prestadors no professionals, dels cuida·
dors no professionals? La llista d’espera des que vostès 
governen ha augmentat en cinquanta mil persones a la 
dependència. La situació del nostre sistema de depen·
dència ha baixat també diversos punts amb relació a 
altres comunitats autònomes, i el model d’atenció a la 
dependència, aquest que van prometre fa quatre anys, 
encara sembla que està en el terreny de la fantasia.

En el minut que em queda vull parlar d’infància, vull 
parlar de famílies vulnerables, que potser sí que és el 
vagó de cua en la inversió social del seu Govern.

Donaré una dada d’un document de govern, no els 
que ens ofereix la consellera Rigau, que és molt hà·
bil a donar titulars que després són difícils de contras·
tar amb dades. Les dades de l’Observatori del Sistema 
de Salut de Catalunya, consellera, diuen que la cober·
tura de beques menjador ha baixat deu punts des del 
2010. Aquesta és la realitat de les beques menjador en 
el nostre país. Per tant, no ens diguin quantes beques 
reparteixen, digui’ns què està passant amb l’atenció a 
la infància, els nens que necessiten beca i que s’han 
quedat sense també enguany.

Vull parlar també de garantia de rendes: la renda mí·
nima d’inserció, quantes vegades l’han pactada vos·
tès? Quantes vegades l’hem signada aquí? I com te·
nim la reforma, consellera?

El mes de juliol la taula del tercer sector es va reu·
nir amb vostè i amb el president Mas a palau, els van 
demanar una prestació per a 34.000 famílies amb in·
fants o amb dependents –el mes de juliol. Vostès han 
de portar el pressupost d’aquí a unes setmanes, tro·
barem aquesta partida pressupostària? Perquè a mi el 
que em diuen és que des del mes de juliol –ja som a 
mitjan octubre– encara vostè no ha tingut ni un minut 
per reunir·se per començar a treballar aquest tema.

En el segon torn seguiré amb les aportacions.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyora Neus 
Munté, consellera de Benestar Social i Família.



Sèrie P - Núm. 81 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 16 d’octubre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 42.2  5

La consellera de Benestar Social  
i Família (Neus Munté i Fernàndez)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Diputats i dipu·
tades..., senyora Granados, vostè començava amb 
aquesta sensació, ho deia, de tristesa, pel fet que diu 
que denuncia els mateixos temes des de l’inici de la 
legislatura. I, miri, en alguna cosa, i segur que en d’al·
tres, però en aquesta també, podrem estar d’acord, 
perquè jo no és que en tingui la sensació, és que jo 
també denuncio des de l’inici d’aquesta legislatura tot 
un seguit de qüestions que tenen, i molt, a veure –al·
gunes les ha mencionat de passada, altres directament 
ni les ha mencionat– amb l’escassetat, amb la minva 
de recursos que tenim o que ens manca, millor dit, per 
gestionar les polítiques socials i, en general, totes les 
accions d’atenció a les persones.

Evidentment que coincideixo en el diagnòstic, però en 
aquella part del diagnòstic que té a veure amb els in·
dicadors, amb les dades, que són absolutament certes, 
i amb aquest augment de necessitats pel que fa a les 
persones i els col·lectius més vulnerables. I hem tingut 
ocasió de conèixer·ho. I en el Ple monogràfic sobre la 
pobresa i les desigualtats, de fet, en allò que vam co·
incidir plenament va ser en un diagnòstic compartit, 
i, per tant, en uns objectius; una altra cosa, segur, són 
les maneres d’arribar i d’assolir aquests objectius.

En aquest primer torn, en la seva intervenció, el que 
podríem resumir, vostè s’ha basat a dir que aquest Go·
vern –i entenc que jo mateixa, per descomptat, en tant 
que estic al capdavant del Departament de Benestar 
Social i Família– som insensibles i oblidem aquells 
col·lectius i aquelles entitats..., els col·lectius més vul·
nerables i les entitats que treballen directament amb 
aquests col·lectius. Em sembla bastant gruixut parlar 
d’insensibilitat en aquests termes i oblidar les deslle·
ialtats, les retallades, la retirada del Govern de l’Es·
tat en tot el que fa referència a les polítiques socials i 
d’atenció a les persones.

De fet, moltes vegades jo tinc la sensació que assenya·
lo amb el dit, no?, l’origen de bona part, no dic tots, pe·
rò, de bona part d’aquests problemes, i vostè el que fa 
és criticar·me el dit. I el dit me’l pot criticar per moltes 
coses, però crec que quan parlem de serveis socials, 
quan parlem de dependència –després també hi faré 
referència– seria important que valoréssim conjunta·
ment quin és l’origen del problema. Hi insisteixo, ho 
ha fet, però ho ha fet pràcticament de passada. I crec 
que per posar tots els elements sobre la taula i per ser 
honestos –vostè també ha fet referència al terme «ho·
nestedat»–, hauríem, això, de tenir·ho en compte.

L’import de la despesa social, de la inversió social, per 
ser més exactes, en els pressupostos de la Generali·
tat han passat d’un percentatge del 67,8 per cent l’any 
2010 a un 71,1 per cent aquest present 2014, tot i que 
disposem de menys recursos, menys recursos disponi·
bles en el global del pressupost i un objectiu de dèficit 
absolutament injust, imposat pel Govern de l’Estat.

I, a partir d’aquí, hem establert com a prioritats, que 
entenc que compartides amb bona part o amb el con·
junt del sector, de les entitats, dels ens locals amb què 
coordinadament treballem en el que és el marc del sis·

tema català de serveis socials, prioritzant la pobresa 
i l’exclusió social. Precisament la infància, no li puc 
acceptar –i no sé si la convenceré o no, però em per·
metrà que m’hi pugui esplaiar també després–, no puc 
acceptar que la infància sigui el vagó de la cua, quan 
hem assolit un full de ruta, un full de compromisos 
amb pressupostos concrets i amb mesures concretes, 
un pacte per la infància que està signat per la totalitat 
de forces amb representació en aquest Parlament, per 
una setantena d’entitats, agents socials i econòmics, 
col·legis professionals i entitats municipalistes. No em 
sembla un tema menor que, malgrat les dificultats, es·
tem prioritzant des d’un punt de vista pressupostari, 
mantenint l’esforç econòmic en polítiques d’infància, 
desplegant la Llei d’infància i assolint aquest pacte. 
I en molts altres aspectes, hi insisteixo, espero po·
der·hi parar atenció o, com a mínim, enumerar acci·
ons que el que busquen és precisament aquest reforça·
ment des del punt de vista de les famílies amb menys 
recursos, amb vulnerabilitat i amb infants a càrrec.

Una altra prioritat claríssima: l’atenció a la dependèn·
cia. Més del 80 per cent del pressupost del meu depar·
tament es destina a dependència, més del 80 per cent, 
amb la paradoxa que, com vostè sap perfectament, ve·
nim d’uns anys negres, des de l’any 2010 cap aquí, pel 
que fa a les retallades, als canvis de regles de joc en la 
Llei de la dependència. De fet, llegia no fa gaires dies 
unes declaracions, una nota de premsa d’una diputada 
del seu grup parlamentari a Madrid, la senyora Espe·
rança Esteve, on amargament criticava quelcom que 
vostè ara ha esmentat de passada, però com si l’ori·
gen del problema fos el Govern de la Generalitat i no 
pas el Govern de l’Estat: tot allò que han perdut els 
cuidadors, les cuidadores no professionals. Vostè co·
neix perfectament que ja fa algun temps, i amb una 
de les múltiples reformes i apedaçades de la Llei de 
la dependència, el Govern del Partit Popular va reduir 
aquesta prestació en un 15 per cent, de la mateixa ma·
nera que va eliminar la cotització a la Seguretat Social 
d’aquests cuidadors.

A banda d’introduir tot un seguit d’incompatibilitats, 
vostè també sembla oblidar que l’origen de determi·
nades restriccions, molt importants, no només des del 
punt de vista econòmic, sinó també pel que fa a les 
regles del joc, hi insisteixo, provenen de l’Estat. La se·
nyora Esperança Esteve ho posava de manifest amb 
xifres que ella mateixa qualificava de devastadores 
per l’impacte que això té sobre els cuidadors de de·
pendents, en aquest cas a Catalunya, i posava com, hi 
insisteixo, xifres que són certes, que compartim tam·
bé des del punt de vista de la diagnosi i que no ens 
cansem de reivindicar a l’Estat per tal que aquesta 
qüestió es pugui reparar.

Continuen fent referència a..., li parlava del pressupost 
previst ja per l’any 2015 per part del Govern de l’Es·
tat: es consoliden les retallades dels anteriors anys, 
d’aquests anys negres que li esmentava, però també 
veiem amb estupefacció que pel que fa als serveis so·
cials, aquests serveis socials que vostè abans esmen·
tava, tensionats, han de donar resposta a tantes i tan·
tes persones com a primera porta d’entrada, mantenen 
un pressupost global de només 31,8 milions per a to·
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tes les comunitats autònomes, quan veníem de l’any 
2011 de 87 milions pel mateix concepte. Això tampoc 
vostè ho esmenta. Jo tinc l’obligació de recordar·li·ho 
perquè, per posar·li un exemple de magnituds, només 
a Catalunya, la inversió en professionals que atenen 
les necessitats d’aquestes persones, això ja supera amb 
escreix aquesta xifra que des del Govern de l’Estat es 
distribueix per a tot l’Estat, per a totes les comunitats 
autònomes. O es manté suspès el Fons d’acollida i in·
tegració a immigrants o, per exemple, per combatre la 
pobresa infantil, aquesta xacra que vostè esmentava, 
que hi coincideixo i segur que avui, al llarg d’avui i de 
demà en tindrem ocasió de parlar en un altre fòrum, 
que és el Fòrum Fedaia, que es celebra avui i demà 
a Barcelona, l’Estat hi destinarà 32 milions d’euros, 
també, per al conjunt de les comunitats autònomes. 
No li he sentit a dir que aquesta sigui una xifra preci·
sament insuficient.

Permeti’m una menció als aspectes de la tresoreria. 
Vostè sap perfectament que la tresoreria no és del 
meu departament; les dificultats extremes de liqui·
ditat i de tresoreria abasten el conjunt del Govern de 
la Generalitat, a tots els departaments, i ens trobem 
amb unes dificultats màximes per tal de poder pagar 
puntualment i en la seva totalitat aquells imports, 
aquells pagaments periòdics, dels serveis d’atenció 
a les persones, concertats amb tot un conjunt d’enti·
tats, que no només són socials, que també són mer·
cantils, que també són ens locals. El que hem fet és 
comunicar amb la màxima antelació possible, amb to·
ta transparència i amb tot el diàleg aquesta circums·
tància a les entitats afectades atenent i acompanyant 
de forma singular, de forma personalitzada, aque·
lles que presenten més dificultats, garantint el paga·
ment íntegre de totes les prestacions a les persones, 
totes i cadascuna d’elles, com no pot ser de cap altra 
manera i recordant –cosa que vostè tampoc feia– que 
aquestes dificultats de tresoreria i de liquiditat davant 
d’aquestes, només podem recórrer al Govern de l’Es·
tat. Perquè accedir a aquests diners depèn del Govern 
de l’Estat, no hi ha cap altre banc que no es digui Estat 
espanyol que pugui proporcionar·nos aquesta liquidi·
tat, que és del tot necessària.

I, efectivament, aquestes entitats rebran, hauran per·
cebut a finals d’any, després d’aquest quadrimestre, 
molt dur per a tots, el 75 per cent del que haurien rebut 
si no s’hagués produït aquesta situació. Com sap vostè 
perfectament, es garanteix com a mínim el 50 per cent 
del que correspondria al servei prestat per assegurar 
així no només la prestació del servei, sinó que tothom 
pugui fer front al pagament de les nòmines dels tre·
balladors i de les treballadores. Però vull recordar, 
també, per dir·ho tot, que durant l’any 2013 i malgrat 
aquest context extremadament difícil i ja amb moltes 
tensions de tresoreria, havíem pogut homogeneïtzar i 
reduir els terminis de pagament a les entitats, a totes 
elles, a les que li he citat, mercantils, socials, del ter·
cer sector, però també món local, fins un màxim de 
trenta dies des de la prestació del servei. Ho dic per·
què històricament, l’any 2010 i abans, els terminis de 
pagament oscil·laven, eren molt diversos, en funció 
dels sectors, entre els trenta dies i els cent vint dies.

Vostè deia: «cap acció en infància, cap acció en ma·
tèria de pobresa». Jo li he de recordar que, aquest any 
2014, el Govern destina 982 milions a la lluita contra 
la pobresa. Aquestes són les partides pressupostàries 
reals que estan absolutament pautades en el Pla d’ac·
ció contra la pobresa i la inclusió social. El Pla d’acció 
2014·2016, en plena aplicació i que forma part del do·
cument de treball pactat amb el sector, també amb les 
entitats municipalistes, i que forma part del cos d’aquell 
document que volem que sigui un ampli acord de llui·
ta contra la pobresa però que més enllà dels objectius, 
més enllà de les bones intencions, conté mesures con·
cretes, pressupost i calendari: 982 milions per a aquest 
any 2014.

Espero en el següent torn poder fer referència a altres 
qüestions que tenen a veure amb l’àmbit de la depen·
dència i del suport a les entitats del tercer sector so·
cial.

Gràcies.

La presidenta

Per a la rèplica té la paraula la diputada il·lustre senyo·
ra Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Consellera, quina és la seva responsabilitat? Perquè 
si venim aquí a fer oposició al Govern de Madrid, 
doncs, crec que és una altra cambra legislativa on es 
fa. Nosaltres l’hem acompanyat en totes aquestes rei·
vindicacions, som els primers que diem que el Govern 
de Madrid no està fent els deures, que està fent con·
trareformes, que fa difícil fer polítiques socials a les 
diferents comunitats autònomes, però sap que les po·
lítiques socials és una competència exclusiva i que, si 
volgués tenir una llei de la dependència catalana, la po·
dríem tenir, perquè tenim competències per tenir·la i 
vostès la van prometre fa quatre anys. I a part de quei·
xar·se de la ministra Mato, que coincidim en totes i ca·
dascuna de les queixes que vostè fa, vostè, què?

Vostè és la consellera del Govern de Catalunya? Vostè 
té alguna responsabilitat? És que és aquesta, és això 
el que venim a fer aquí. Vull dir, vostè té alguna cosa 
a dir·los, als 50.000 dependents més que hi ha a les 
llistes d’espera, a Catalunya? Perquè és veritat que el 
Partit Popular ho està fent molt malament, però sap 
què passa? Que des que vostès governen el sistema de 
dependència a Catalunya ha baixat la seva puntuació 
en relació amb altres sistemes de la dependència d’al·
tres comunitats autònomes, això és el que diu l’asso·
ciació de directors gerents: del 6,4 al 4,2, això són da·
des objectives. Parlem d’infància? Sí, tenim un pacte 
d’infància; de fotos en sabem, i d’acords, però sap què 
passa? Que al costat de les fotos hi ha d’haver partides 
pressupostàries, consellera; hi ha menys recursos, hi 
ha menys beques, necessitem més beques menjador.

Vostè parla amb les regidores de serveis socials 
d’aquest país igual que parlo jo, vostè parla amb les 
entitats socials igual que parlo jo. I què li diuen? De la 
desesperació s’està passant ja al desencís; hem d’anar 
a veure la Fundació La Caixa perquè ens garanteixin 
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polítiques socials, és aquest el futur del nostre país? 
La grossa de Nadal? Les maratons de pobresa? És 
clar, si substituïm els drets per la caritat, al final ens 
trobem que el nostre sistema de protecció social depèn 
de la voluntat dels ciutadans de fer una aportació vo·
luntària, és això? Jo li demano que abandoni, també, 
aquesta autocomplaença i que busqui les seves respon·
sabilitats, perquè necessitem més recursos per políti·
ques socials, perquè n’hi ha menys, en aquest país.

No es parla de percentatges i les persones no entenen 
els percentatges, entenen els recursos que s’hi dedi·
quen, i vostè s’ha compromès a tenir una renda míni·
ma d’inserció amb garanties i portem molts anys; en·
cara opera aquí la reforma que van fer amb el Partit 
Popular i el conseller Mena. Pensa garantir als pressu·
postos del 2015 aquestes 34.000 famílies amb nens i 
amb dependents? I són preguntes molt concretes. I po·
dem parlar de Madrid, si vol, però és que no ho solu·
cionarem aquí. Jo li reclamo la seva responsabilitat, 
perquè jo crec que té moltes coses a fer. I té un instru·
ment, també fa uns anys que volta el Pacte contra la 
pobresa. Jo m’he estat repassant els pressupostos, con·
sellera, aquests que vostè diu que són més. Sap quant 
puja? Un 3,6 en tres anys. Això que és, l’IPC? És clar, 
si en moments extraordinaris no tirem endavant mesu·
res extraordinàries, doncs, podem fer tots els papers; 
el paper ho aguanta tot.

Aquesta és la situació que tenim. Jo el que necessito és 
que vostè lideri, que tiri endavant. Té moltes reformes 
pendents per fer, té un pacte per la pobresa; seiem, se·
iem a parlar, però necessito que vostè tingui recursos 
per posar sobre de la taula perquè, si no, no ens en 
sortirem. Els mandats que tenim aquí, al Parlament, 
s’estan incomplint, les lleis que estan aprovades s’es·
tan incomplint i els que estan a peu d’obra s’ho estan 
passant molt malament perquè no tenen una conselle·
ria, no tenen un govern que sigui sensible a les seves 
necessitats.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per a la rèplica, l’honorable senyora 
Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família.

La consellera de Benestar Social i Família

Moltes gràcies, senyora presidenta. Allò que és lamen·
table, senyora diputada, és que els primers que van fa·
llar a les persones amb dependència, que són vostès 
els primers que van fallar a les persones amb depen·
dència, amb una llei que vulnerava competències au·
tonòmiques, però el més gruixut i el més greu és que 
no estava dotada econòmicament i que s’ha incom·
plert des del primer dia, i el primer dia la gestionaven 
vostès; ja arribarem al moment en què van deixar de 
gestionar perquè van passar a l’oposició, perquè van 
perdre el Govern de l’Estat.

Són vostès els que van fallar a les persones amb de·
pendència, generant unes expectatives enormes, om·
plint·se la boca com se la vam omplir en moltes altres 
coses, parlant del quart pilar de l’estat del benestar, el 

quart pilar de l’estat del benestar que ha generat unes 
frustracions enormes i que encara avui dia comporta 
que moltes persones, efectivament, no estiguin ateses, 
no només a Catalunya sinó al conjunt de l’Estat espa·
nyol, per aquella llei que amb grans titulars, però no 
va representar precisament un avenç. És cert, a par·
tir de determinat moment, quan vostès van perdre el 
Govern i va arribar el Partit Popular, aquella llei que 
havien aprovat amb vostès i amb molta eufòria, la van 
començar també a aniquilar, a poc a poc, no posant els 
diners que pertocaven i amb tot un seguit de reformes 
i de retallades que vostè coneix sobradament i que, 
com li deia abans, membres del seu grup parlamentari 
a Madrid, doncs, efectivament qüestionen, critiquen i 
fan molt bé, la seva feina.

Vostè parla de lideratge i a mi m’agradaria explicar·li, 
m’agradaria insistir... Sap què passa? Que si li parlo de 
lideratge i començo a explicar els plans, els progra·
mes, les dotacions pressupostàries de les accions, lla·
vors vostè m’acusa d’autocomplaença i de no reconèi·
xer la greu situació social i econòmica que viu aquest 
país. Vostè abans parlava de la P en majúscules del 
procés, la P en majúscules del procés el que cerca és 
el progrés, un progrés que se’ns nega des d’un punt 
de vista econòmic i també social, amb aquestes con·
tínues retallades, que es mantenen, hi insisteixo, per 
a l’any 2015. I nosaltres què fem? Amb un gran sobre·
esforç, mantenir les partides pressupostàries de tot 
allò que li deia que eren una prioritat.

No em digui que el Pacte per la infància és una foto, 
no ofengui el conjunt d’entitats, forces polítiques, com 
li deia abans, entitats municipalistes, que l’han signat 
i que estan treballant intensament en el desenvolupa·
ment i en el desplegament d’aquest pla. A la darrera 
comissió de seguiment del pla, el mes de juliol, tam·
bé precisament, es va posar sobre la taula aquest pla 
de desenvolupament per a l’any 2014 en què han tre·
ballat més de cent cinquanta persones, la majoria de 
les quals experts i representants de les entitats. M’es·
tà dient que és una foto, això? Dotacions pressupostà·
ries concretes? És una foto, que malgrat les enormes 
dificultats pressupostàries, aquest Govern l’any 2014 
el que ha prioritzat són algunes de les qüestions que 
vostè aquí més critica: les beques menjador, la ren·
da mínima d’inserció, l’habitatge social...? Sap vostè 
que són precisament aspectes dels quals el Govern de 
l’Estat també s’ha anat retirant. Li sonen, els centres 
especials de treball, les polítiques actives d’ocupació, 
el mateix habitatge social? L’altre dia ho comentàvem 
a la Comissió de Joventut quan rendíem comptes de 
les resolucions aprovades en el Ple monogràfic sobre 
joventut. Beques menjador –beques menjador–, amb 
un treball que ha estat avalat pels consells comarcals 
d’homogeneïtzació dels criteris, amb més recursos, 
amb beques que arriben al cent per cent i que són co·
municades als centres, i per tant a les famílies, amb 
més antelació. Una injecció importantíssima de recur·
sos a la renda mínima d’inserció.

Digui·ho tot –digui·ho tot–, i no digui que no ens reu·
nim, i no digui que no tenim temps per parlar amb la 
Taula del Tercer Sector Social. Aquesta mateixa tarda 
hi ha una reunió ordinària del pla de suport, un pla 
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que és valorat molt positivament per la mateixa tau·
la, pel que fa al seu funcionament i pels avenços. De 
fet, la cimera anual amb el president de la Generalitat 
va començar amb la constatació dels avenços en molts 
àmbits. Molts tenen a veure precisament amb el suport 
a aquestes entitats que vostè diu que castiguem.

I per part meva, i per part del conjunt dels consellers 
i conselleres d’aquest Govern, hi tenim una relació 
fluida, i jo l’he tinguda, i valorem i estudiem allò que 
planteja la taula, i tanquem un mapa de prestacions 
per tenir per primera vegada una foto d’aquestes pres·
tacions. Per una banda, se’ns demana la compactació 
i la simplificació d’aquestes prestacions. Jo hi estic 
d’acord. Vostè ha situat, ha posat sobre la taula, noves 
prestacions. Expliqui com ho hem de fer, això. Però jo 
li asseguro que amb aquest treball del mapa de presta·
cions veurem clarament, hi insisteixo, per primera ve·
gada, quines són les necessitats cobertes i quina és la 
feina que podem fer entre tots per tal d’unificar·les i 
per tal d’arribar –em passo de temps– a cobrir aques·
tes majors necessitats, prioritzant les famílies, les fa·
mílies més vulnerables, les famílies sense recursos, de 
la mateixa manera que hem fet un sobreesforç extraor·
dinari amb una convocatòria de subvencions que hem 
tancat en aquests moments per tal de donar suport a 
les entitats que treballen amb famílies, amb infants en 
situació de vulnerabilitat.

Moltes gràcies.

La presidenta

El setzè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al 
Govern sobre els factors que incideixen en el preu de 
la factura de la llum.

Interpel·lació
al Govern sobre els factors que 
incideixen en el preu de la factura 
de la llum (tram. 300-00219/10)

Presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula la il·lustre senyora Meritxell Borràs.

Meritxell Borràs i Solé

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu·
tats, consellers, avui a l’Estat espanyol paguem l’ener·
gia més cara d’Europa.

Aquest fet incontestable i molt negatiu és negatiu per a 
les persones, especialment per a les més vulnerables, 
però també per a les empreses i la seva competitivitat. 
Aquest fet incontestable ens preocupa, i molt, per les 
persones, com li deia, perquè té efectes negatius. Ens 
preocupen especialment les més vulnerables, les que 
pateixen la pobresa energètica. I en aquest Parlament, 
i també des del Govern, ens n’hem preocupat. Per con·
tra, el Govern d’Espanya no només no se’n preocupa, 
sinó que hi posa traves. Per les empreses, perquè sa·
bem que patim una crisi rellevant i que és segurament 
de les més importants de les darreres dècades, i una 
crisi que tots sabem que hi podem donar major res·
posta si el país és fort industrialment. I aquest àmbit..., 

cal vetllar·hi, i per vetllar·hi cal donar eines a les em·
preses perquè siguin el màxim de competitives. I, per 
tant, cal vetllar per la competitivitat de les empreses, 
i aquest és un element clau per crear ocupació, i no 
només ocupació, sinó que sigui de qualitat, amb per·
sones més formades, més estables, amb una feina més 
estable i una feina ben remunerada.

Sempre en aquest entorn, en aquest context, cal tre·
ballar, hi insistim, per aquesta major competitivitat. 
I aquí hi té un paper clau el cost de l’energia. Si en 
aquest àmbit no som competitius a nivell europeu, lò·
gicament això dificulta a les empreses fer aquest paper 
i donar·los l’energia, valgui la redundància, que reque·
reixen. Per tant, com els deia en un inici, aquest cost 
de l’energia, aquest fet que paguem l’energia més cara 
d’Europa, no ajuda. Contràriament, ens produeix un 
gran perjudici.

Però entrem en matèria, perquè, lamentablement, Ca·
talunya en aquest àmbit concret té poques competèn·
cies, molt poques competències, escasses. I a més a 
més, malgrat això, les decisions són portades al Tribu·
nal Constitucional i ens ataquen en aquell àmbit en el 
qual som competents.

Hi han decisions que, lògicament, ha pres el Govern 
espanyol, que és qui és majoritàriament competent, 
que ens afecten molt, i ens afecten negativament. Per 
concretar·ho, no?, en quines matèries? Doncs miri, 
creiem sincerament que pel que fa a la reforma elèc·
trica, també pel que fa a la pobresa energètica, hi han 
decisions que certament ens escandalitzen, i pel que 
fa referència a l’emmagatzematge del gas natural, de 
l’àmbit Castor, el fiasco Castor, les decisions del Go·
vern espanyol són també altament alarmants.

Respecte a la reforma elèctrica, ens haurien de dur a 
un disseny d’un sistema energètic competitiu, eficaç i 
eficient. Perquè, de fet, l’organització del mercat elèc·
tric espanyol ens ha portat fins a dia d’avui a un deu·
te tarifari enorme, de més de 30.000 milions d’euros, 
en deu anys. I la reforma elèctrica que se’ns planteja 
ens porta –ens porta– a disminuir el cost de l’energia 
elèctrica? Ens porta a impulsar el que reclama Euro·
pa, a estimular que els usuaris duguin a terme accions 
d’estalvi i eficiència energètica? Doncs, nosaltres cre·
iem que no, que tot el contrari. Incentiva la innovació 
energètica, aquesta reforma? Crea llocs de treball qua·
lificats en el sector de les energies renovables, en el 
de la cogeneració? Provoca inversions o en comporta 
reducció? El sistema retributiu afecta la viabilitat de 
les instal·lacions de cogeneració industrial? Els canvis 
propugnats pel ministeri avancen en la direcció que 
marca Europa? Hi ha una disminució real del cost de 
l’energia elèctrica? Creiem amb sinceritat que no.

Som coneixedors de quina és la situació, però vol·
dríem saber la seva opinió de quins són els perjudi·
cis, entenem nosaltres, que això genera en l’usuari, en 
l’usuari individual, però també a l’empresa, i bàsica·
ment a la indústria.

Parlem també de la gestió del projecte Castor; o del 
fiasco, podríem dir·ne, Castor. Aquest fiasco, lamen·
tablement, passarà als anals de la història, perquè ha 
estat terrible com s’ha gestionat, tot plegat. La pobla·
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ció, la població de la zona, i aquí n’hem vist repre·
sentants i hi han hagut mostres en aquest Parlament 
de queixes, ha hagut de patir episodis sísmics, terra·
trèmols al cap i a la fi, més de cinc·cents, i això ha 
produït un atemoriment en la població. La realitat, des 
del Govern es negava. No només es negava, sinó que 
es van amagar els informes existents que evidenciaven 
la relació directa entre la injecció de gas i els més de 
cinc·cents terratrèmols. I la darrera situació més para·
doxal és que es decideix que es compensarà l’empresa 
amb 1.350 milions d’euros, i el més terrible és que es 
decideix que això serà a espatlles del consumidor. Sin·
cerament, un escàndol, les decisions del Govern espa·
nyol. La compensació, doncs, es pagarà a través de la 
factura del consumidor. El Govern de l’Estat..., i aquí 
PSOE i PP han actuat, podem dir tots dos, de la pitjor 
manera. I aquest és un àmbit en què el Govern espa·
nyol tampoc ens protegeix.

La pobresa energètica. Tots sabem que les famílies, 
les persones que estan en situació de vulnerabilitat, 
pateixen pobresa energètica. I això ens preocupa i ge·
nera greus conseqüències. La situació de crisi no és 
que hagi fet que aquesta situació existeixi. Aquesta ha 
existit, lamentablement, sempre. Però sí que, segur, 
la pobresa energètica ara es veu incrementada, hi ha 
més impagats, i per tant el tallament de subministra·
ments en èpoques que el consum energètic és impres·
cindible.

Aquest Parlament, i el Govern, per primera vegada, el 
Govern de Convergència i Unió, ha tirat endavant ini·
ciatives en aquesta matèria. Ha fet un decret per do·
nar·hi resposta, per protegir les famílies en situació 
de pobresa energètica. Així mateix, ha tirat endavant 
la Taula de la Pobresa Energètica. Què ha fet, mentre, 
el Govern espanyol? Doncs, com no, ha fet un recurs 
d’inconstitucionalitat amb què pretén impedir que pu·
guem protegir les persones que més ho requereixen. 
En aquesta matèria, les accions del Govern espanyol 
són novament lamentables, terribles: recurs d’incons·
titucionalitat, per una banda; per una altra, no s’han 
transposat les directives europees per definir què és 
un consumidor vulnerable, i així poder protegir·los o 
fer la prohibició de desconnectar·los els serveis bàsics. 
Fa dos dies, en el Congrés dels Diputats, de nou, el 
Partit Popular, en solitari, votava en contra de poder 
prendre mesures en aquesta matèria.

Concloent, en matèria energètica, com en altres àm·
bits, però en aquest àmbit també, i d’una forma molt 
feridora, les decisions del Govern espanyol són un 
despropòsit. Afecten greument, negativament, no no·
més les poques competències que com a Govern te·
nim, sinó que a més a més afecten greument el que és 
la competitivitat de les empreses, també les persones 
més vulnerables. I en aquest sentit hi ha una manca 
de sensibilitat absoluta, perquè el Govern espanyol fa 
com aquella dita castellana, no? que diu el perro del 
hortelano, ni come ni deja comer. Per tant, en matè·
ria de pobresa energètica, ni protegeix ni deixa que 
es protegeixi. Per tant, no ens agrada i ens perjudica 
molt, moltíssim, l’acció del Govern espanyol en ma·
tèria d’energia. No és sensible amb la gent, amb les 
persones més vulnerables. És sensible, i s’ha dit en 

diferents fòrums, als interessos de la llotja del Berna·
béu, i no als dels usuaris, que ho pagarem a través de 
la factura. I en matèria energètica fa uns canvis, unes 
reformes, que van en sentit contrari al que impulsa 
Europa.

Conseller, Catalunya, com li deia en un principi, té po·
ques competències en matèria d’energia. Però també 
en aquesta matèria l’Estat, que ens hauria de protegir, 
és aquell que més ens perjudica. És lògic que cada dia 
siguem més els que creiem que cal deslliurar·nos·en i 
tenir el nostre propi estat, que ens doni aquest marc de 
confortabilitat, com a mínim de suport al que reque·
rim les persones i també les empreses del país.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors dipu·
tats.

La presidenta

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Felip 
Puig, conseller d’Empresa i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació 
(Felip Puig i Godes)

Moltes gràcies, presidenta; moltes gràcies, diputada. 
Vicepresidenta, diputats i diputades, senyores i se·
nyors, molt sovint, o sovint, parlem de fenòmens que 
es deriven de decisions o d’inquietuds que des d’una 
perspectiva quotidiana ens impacten, evidentment, en 
el debat mediàtic, en el debat polític, i també, evident·
ment, impacten en la nostra butxaca com a ciutadans.

Aquesta interpel·lació em permet, diputada, i li ho 
agraeixo, intentar tornar a fer una reflexió prèvia 
abans d’entrar en temes molt detallats, no? Hauríem 
de ser molt conscients que el debat al voltant de l’ener·
gia serà un dels grans debats que marcaran el futur 
de les nostres societats, i que aquest segle xxi serà, 
segurament, un dels vectors que mourà més la geo·
estratègia mundial i que impactarà més en els movi·
ments, fins i tot, de l’economia global. Ho veiem fins i 
tot en el conflicte que identifiquem amb les ambicions 
del Govern rus amb relació a Ucraïna i les seves re·
percussions en el mercat energètic i en el mercat gasís·
tic. Ho anem veient com a partir de l’aparició del gas 
d’esquist com a nou combustible de mètodes d’explo·
tació..., que el nostre país rebutja, i que lamentable·
ment no tenim, sembla, d’alguna manera, reserves per 
poder veure si hi han millors tecnologies que el frac-
king per explotar nous combustibles, però estem veient 
com això afecta l’economia no només americana, sinó 
a l’economia global. Em refereixo al fet que el debat 
sobre l’energia és un debat transcendent, estratègic i 
que marcarà clarament l’evolució de les nostres eco·
nomies i que ja està, d’alguna manera, incidint, i ho 
estem veient quotidianament i diàriament, en el nostre 
desenvolupament econòmic.

Dic això perquè vostè ha situat molt clarament l’ener·
gia com un dels factors que incideixen més en els nos·
tres processos productius, i és així. És evident que 
tenim un cert avantatge amb relació al que hem acon·
seguit en els darrers anys: aconseguir uns bons nivells 
de formació de la nostra societat i dels nostres treba·
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lladors, i, en definitiva, doncs, d’un entorn abocat al 
treball i a l’esforç; que tenim bons nivells de concer·
tació; que hem millorat, i encara podem avançar, en 
el que és l’accés a la innovació i la transferència de 
coneixement amb les nostres empreses; que les infra·
estructures són un factor de competitivitat, i per això 
volem més i millors models de gestió per tal de ser en·
cara més competitius i més oberts. Per això reclamem 
polítiques fiscals i laborals, i estímuls i desgravacions. 
Perquè, a més, comencem a intuir que aviat avança·
rem a Europa amb una nova i més ambiciosa harmo·
nització fiscal, motiu pel qual serà més important que 
puguem gestionar la nostra fiscalitat, per també tenir 
capacitat d’estímuls de desgravacions i no pas estar 
sotmesos a unes polítiques fiscals molt allunyades de 
l’activitat econòmica del nostre país. Bé, en qualsevol 
dels casos, l’energia és fonamental.

Dit això, els darrers temps s’han produït diferents de·
cisions per part del Govern central que vostè ha situ·
at molt bé. En primer lloc, una reforma elèctrica, que 
impacta en la butxaca dels ciutadans, però sobretot 
en la competitivitat de les nostres indústries. En se·
gon lloc, una, d’alguna manera, intromissió inaccep·
table en la nostra cohesió social, quan volem parlar 
i regular i atendre la pobresa energètica. I en tercer 
lloc, també, per si no en teníem prou amb en el mer·
cat elèctric, doncs, decisions en el mercat gasístic, que 
sortosament la regulació gasística sembla que no serà 
tan negativa com en el mercat elèctric, però, en canvi, 
tot el desafortunat tema del Castor, doncs, també és 
evident que ha generat desconfiança i que té impactes 
econòmics.

En el camp de la reforma elèctrica, només reafirmar 
el que vostè ha apuntat, no? Aquesta és una reforma 
que no ajudarà a la competitivitat de les nostres em·
preses; que incrementa els costos de regulació del sis·
tema; que no resol el dèficit elèctric tarifari acumulat 
durant els darrers deu anys, i que, a més, desincentiva 
l’estalvi i que no adapta ni adopta les polítiques euro·
pees que estan ben definides, per exemple, amb algu·
nes directives. Quan una reforma elèctrica el que fa és 
incrementar en la nostra factura el terme de potència  
i disminuir el terme de consum, desincentiva l’estalvi i  
la gent arriba a la conclusió que tant és que estalviï 
una mica més o menys, perquè té uns costos fixos que 
no el porten, d’alguna manera, a valorar l’estalvi i l’efi·
ciència. Que desincentiva la inversió, precisament, per 
consumir menys energia, perquè consumeixis la que 
consumeixis, el 40 per cent és un cost fix. Això, que 
sembla molt fàcil d’explicar, es veu que és molt difícil 
d’entendre o d’incorporar.

Al mateix temps, la cogeneració. Deixi’m que hi fa·
ci també una breu referència. La cogeneració impac·
ta d’una manera molt clara en les nostres indústries, 
que durant molts anys han apostat per millores, per 
eficièn cies, per aprofitar, doncs, tot el que és generació 
de calor, vapor, per a producció d’energia elèctrica per 
disminuir els consums i per tenir mecanismes de com·
pensació i de disminució, d’alguna manera, dels seus 
costos energètics.

A Espanya entenen que la cogeneració ha sigut per to·
tes les indústries, per totes, un mecanisme només de 

venda d’energia a la xarxa i de compensació dels seus 
comptes de resultats. Aquesta ha estat l’expressió. No 
em digui que no, senyora diputada, perquè vaig haver 
de fer una intervenció jo mateix –diputada del Partit 
Popular–, en una conferència sectorial davant del mi·
nistre i el secretari d’estat, en què deien que totes les 
empreses havien abusat de la cogeneració. Vaig haver 
de dir «potser algunes». I li vaig dir: «I a Catalunya 
estem disposats, si volen, que fem una radiografia i 
analitzem en quins sectors i quines empreses sí que 
han tingut, per conseqüència, determinades, aquesta 
temptació i han caigut en un error, i aquí ho hem de 
corregir, i quines –el 90 per cent– continuen creient 
que la cogeneració és un element d’estímul i de com·
petitivitat.» Tampoc. En qualsevol dels casos, tampoc 
s’ha transposat la directiva que permet desenvolupar 
l’autoconsum, els districtes elèctrics, les xarxes tanca·
des, tot allò que Europa està impulsant.

Bé, i si parlem del tema del Castor, doncs, deixi’m que 
li digui que aquí és una mostra més de per què els nos·
tres ciutadans tenen aquesta desconfiança en un estat 
que cada vegada veuen més i més llunyà. Començant 
ja per un contracte; un contracte que era, evidentment, 
molt surrealista en un país com el nostre o, en defini·
tiva, en un entorn com el d’Europa, no? D’altra banda, 
les decisions que pren el Govern central –l’empresa 
deu defensar els seus interessos legítimament, però el 
Govern central és qui decideix–, no analitzar si hi ha 
hagut negligència o no, i pren les decisions de no tan·
car, sinó de congelar, perquè d’aquesta manera, con·
gelant les instal·lacions, el que fa és que manté el va·
lor residual al cent per cent de les instal·lacions, cosa 
que li permet, aleshores, compensar l’empresa. Perquè 
si tanqués les instal·lacions, el valor residual d’aquest 
magatzem seria zero, i segons la clàusula del contrac·
te, la compensació a l’empresa seria zero.

Per tant, un contracte, que es va fer en el seu moment, 
lesiu, malgrat que el Tribunal Suprem va determinar 
la no·lesivitat d’aquest contracte –també per això te·
nim desconfiança en les estructures jurídiques de l’Es·
tat espanyol–; un contracte que, evidentment, doncs, 
després garanteix el retorn –en el supòsit que no hi 
hagi negligència..., no s’estudia si hi ha o no hi ha ne·
gligència–, i a més una informació desafortunada, 
perquè, miri, fins i tot, si ens haguessin..., i no vull 
exculpar ni ara salvar ningú ni cap empresa ni la llot·
ja del Bernabéu, que ahir en vam parlar. Però, clar, si 
ens haguessin dit: «Escolti, és que aquests 1.350 mi·
lions...»; resulta que s’ha fet tota la inversió amb crè·
dit, a crèdit del Banc Europeu d’Inversions. I ara és el 
Banc Europeu d’Inversions el que està reclamant que, 
com que aquesta infraestructura no es posa en joc, no 
podrà amortitzar·se, que li tornin els diners. Per tant, 
aquests diners resulta que no se’ls queda l’empresa de 
la llotja del Bernabéu, sinó que són per pagar els deu·
tes al Banc Europeu d’Inversions. És a dir que, si hi 
hagués hagut una mica més d’informació, segurament 
hauríem pogut arribar a conclusions en temes del 
que ha passat des d’un punt de vista sísmic, en temes 
d’alarma social, en temes de comprensió de què és el 
que està passant des d’una perspectiva també econò·
mica i financera.
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En qualsevol dels casos, en el tema del Castor em sem·
bla que és una mostra més, i potser podrà començar a 
entendre algú, des de l’Estat espanyol, per què hi ha 
cada vegada més gent aquí, a Catalunya, que descon·
fia de tot el que, d’alguna manera, fins i tot en el camp 
de l’energia, s’està impulsant en el Govern espanyol.

I la pobresa energètica, vostè ho diu: ni fan ni deixen 
fer. Perquè estem nosaltres intentant regular d’alguna 
manera com atenem la necessitat de molts milers de 
famílies en aquest sentit, i ens diuen que el decret que 
vàrem aprovar, amb l’impuls, també, del Parlament, 
envaeix competències, i que no volen que, d’alguna 
manera, condicionem la no·suspensió del subminis·
trament a aquelles famílies que no poden pagar, i que 
tampoc estan d’acord que plantegem, d’alguna mane·
ra, doncs, o exempcions o crèdits posteriors perquè es 
pugui atendre aquestes necessitats; ni l’ajornament, ni 
la garantia de la no·suspensió, que, d’alguna manera, 
els ingerim en la regulació bàsica.

Per tant, la conclusió a què arribem amb tota aques·
ta situació és que necessitem estructures d’estat també 
en el model energètic; regular la nostra energia. Te·
nim un mix energètic de generació positiu, equilibrat. 
Resulta que la planificació espanyola porta que avui 
tinguem centrals de cicle combinat tancades, perquè 
hem generat molta més producció d’energia de la que 
en aquests moments es consumeix, més del doble.

I des d’una perspectiva de planificació, de regulació, 
en definitiva, de costos en les nostres empreses i en 
les nostres indústries, la política energètica de l’Estat 
espanyol avui és un cost molt gran en tot el que és la 
competitivitat i la productivitat, motiu pel qual, en un 
camp, reforma elèctrica, amb el tema del Castor, tam·
bé, i en l’àmbit de la pobresa energètica, aquest Parla·
ment i aquest Govern prendrem les iniciatives neces·
sàries per intentar desplegar la nostra pròpia política 
energètica.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

La vicepresidenta primera

Atès que la diputada Borràs no utilitzarà el torn de rè·
plica, passem al pròxim punt de l’ordre del dia, que és 
el punt onzè.

Interpel·lació
al Govern sobre els ens locals 
(tram. 300-00220/10)

És la interpel·lació al Govern sobre els ens locals, pre·
sentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. I per exposar la interpel·lació té la paraula 
el diputat Pere Calbó.

Pere Calbó i Roca

Bé; gràcies, presidenta. Vicepresidenta, diputats, dipu·
tades, la interpel·lació es pot resumir en dues crides: 
paguin el que deuen als ens locals i deixin d’utilit·
zar·los com un simple instrument per a la seva cau·
sa independentista revestida de consulta. Aquestes són 

les dues crides que creiem que hem de fer des del món 
local.

Miri, Convergència i Unió mai ha cregut realment en 
el municipalisme; sempre ha tingut una visió instru·
mental dels ajuntaments per al seu projecte. I aquesta 
ha estat una visió sempre centralista: l’important era 
la Generalitat i els ajuntaments estan sempre al servei 
de la Generalitat.

Ens podem remuntar a l’època del senyor Pujol, quan 
va crear els consells comarcals com a contrapoder, 
precisament, al poder municipal socialista. I l’exemple 
més recent –per no parlar sempre d’història– és la ver·
gonyosa actuació financera que han tingut amb l’Ajun·
tament de Barcelona, traspassant deute de la Genera·
litat cap a l’Ajuntament de Barcelona sense cap tipus 
de vergonya.

Mirin, l’1 de gener de 2014 aquest deute era de 218 
milions d’euros. Vostès diuen que de gener a agost han 
pagat un total de 54 milions d’euros, dels quals, com 
reconeix el mateix Govern, 37,5 milions es paguen 
gràcies al FLA. Vull dir, quasi del 70 per cent del que 
han pagat a l’Ajuntament de Barcelona és gràcies al 
FLA, és a dir, al finançament del Govern d’Espanya. 
Queden per pagar 164 milions. Vostès aquesta setma·
na han anunciat un acord pel qual aquests es paguen 
en base al traspàs de determinats drets urbanístics 
–fan referència, per exemple, al cas de la Model– i una 
part del deute vostès ja reconeixen que no l’acabaran 
de pagar fins l’any 2024.

Per tant, vicepresidenta, nosaltres ja els ho hem expli·
cat i els ho hem dit en més d’una ocasió: el Govern 
de la Generalitat paga tard i malament; no actua amb 
prou transparència a l’hora de donar les xifres, i, so·
bretot, no es compromet mai a fixar els terminis de 
pagament per aquests deutes.

Vostè, ahir, vicepresidenta, en aquest mateix Ple, ma·
nifestava amb molt entusiasme que el seu Govern es·
tava sempre al costat dels ens locals, però no els paga 
ni de forma puntual ni de forma ordenada. Curiós su·
port, el seu. I l’única resposta que es té, i segurament 
és la que ens donarà, és que la culpa de tot això la té 
el Govern d’Espanya. I amb això vostè ja ho ha resolt 
absolutament tot. Després, més endavant, intentaré re·
batre amb dades aquesta afirmació, que no s’ajusta a 
la realitat.

Miri, i a més de tot això, de pagar tard i malament, 
vostès, el que han fet, també, és que de forma unila·
teral els han retirat als ajuntaments el cofinançament 
de serveis bàsics o els han reduït d’una forma subs·
tancial. I aquí parlem de coses tan clares com esco·
les bressol, escoles de música, escoles d’art. En tots 
aquests, que són serveis importants, competència de 
la Generalitat, vostès estan escanyant els ajuntaments.

Per tant, tornem a preguntar, el setembre de 2014, 
quin és el deute que té la Generalitat amb els ens lo·
cals, amb els ajuntaments, amb els consells comarcals 
i amb les diputacions? Ho podria dir de forma desglos·
sada? Quan pensen pagar aquest deute a aquests ens 
locals? Amb quins terminis? El Govern ha retornat la 
totalitat dels diners que van avançar les diputacions en 
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el seu dia per pagar deutes de la Generalitat, que tenia 
amb els ajuntaments? Les diputacions hauran de conti·
nuar pagant, cofinançant serveis públics essencials que 
són competència de la Generalitat, com, per exemple, 
les escoles bressol? Quants diners han tingut de desti·
nar les diputacions a suplir la Generalitat de Catalunya 
en aquest sentit?

I l’altra pregunta, també, que és evident quan parlem 
d’aquestes qüestions: i el projecte de llei de finances 
locals, la gran promesa incomplerta, quan el portarà 
vostè, vicepresidenta, aquest projecte de llei, al Par·
lament?

Miri, un exemple. Per la consulta, vostès preveien que 
es pagarien totes les despeses als ajuntaments, fins i 
tot que hi hauria una bestreta del cent per cent per a 
aquestes despeses, i així ho esmentava l’article cinquè 
de l’annex 1.3 del Decret 129/2014. I, en canvi, no hi 
han diners per a les escoles bressol. Se n’adona quin és 
aquest gran contrasentit en les seves maneres de fer?

I això és no és un discurs del Partit Popular. I li fica·
rem, només, perquè no tenim més temps, tres exem·
ples concrets de quina és la realitat del món local a ca·
sa nostra. Trenta·sis municipis catalans reclamen a la 
Generalitat el pagament del deute per les escoles bres·
sol –això puja a 11,1 milions d’euros–, i denuncien que 
la Generalitat no ha fet l’aportació econòmica d’exer·
cicis en què la despesa estava compromesa, i no l’ha 
pagat, i altres exercicis senzillament ha fet una cosa: 
no comprometre’s a pagar; dir: «Escolti, de moment, 
no agafo cap compromís.» Però, evidentment, els 
ajuntaments han de prestar el servei d’escoles bressol.

Un altre exemple, que és una notícia recent. Ajunta·
ment del Vendrell, pròrroga del Pla de barris. Recent·
ment, el Departament de Territori diu que iniciarà els 
tràmits perquè la Generalitat faci el pagament del seu 
50 per cent corresponent a la justificació del Vendrell 
presentada el maig de 2011, que pujava a 830.000 eu·
ros; ara, que vostès cofinançaran el 50 per cent que els 
correspon d’una despesa del maig de 2011.

Tercer exemple, l’Hospitalet de Llobregat. L’ajunta·
ment té pendents deutes reconeguts però que no es·
tan pagats, i vostès diuen que no poden pagar perquè 
no tenen liquiditat; 12,1 milions d’euros. I si analit·
zem tot el deute que vostès tenen pendent amb l’Ajun·
tament de l’Hospitalet de Llobregat, són 17 milions 
d’euros. Dades concretes que aporta el mateix ajun·
tament. El Fons de cooperació local de Catalunya de 
l’any 2014 suposa una reducció del 48 per cent respec·
te a l’any 2011, o el PUOSC d’aquest ajuntament per a 
l’any 2015 queda derogat en la seva totalitat.

Per tant, això són realitats concretes i no són discursos 
buits de continguts. I la pregunta és: vicepresidenta, 
vostè pot sostenir aquí, en seu parlamentària, que ai·
xò és un model d’èxit? El món local pot estar satisfet 
amb la Generalitat de Catalunya? Jo crec sincerament 
que no.

I ara li vull rebatre l’afirmació amb què vostè vindrà 
aquí, de dir: «Escolti, tot això és culpa del Govern 
d’Espanya», i ja ho tindrà resolt. I vostè sap que això 
no és cert. Perquè si per una cosa s’han caracteritzat 

aquests anys amb un govern del Partit Popular és pel 
seu suport als ajuntaments, intentant facilitar finança·
ment a través de les comunitats autònomes a aquests 
ajuntaments.

Dades; no discursos, frases fetes: dades. Pla de paga·
ment als proveïdors per a comunitats autònomes i ajun·
taments, 41.800 milions d’euros, per pagar factures 
pendents, despeses que ja s’havien fet; 8 milions de 
factures pagades; beneficiats gairebé 200.000 prove·
ïdors. Aquesta és la realitat d’aquests plans de finan·
çament. I aquí caldrà afegir el 20.500 milions d’euros 
previstos per al 2014. I aquí vostè haurà d’afegir que 
per al FLA, concretament, a Catalunya, es gaudirà de 
1.744 milions més de liquiditat del que s’havia previst 
inicialment, per les mesures que ha adoptat recent·
ment també el Govern d’Espanya. Del FLA de l’any 
2014, del que estem en curs, fins al mes de setembre, 
Catalunya ja ha rebut 6.473 milions d’euros, el territo·
ri que més ha rebut de tot Espanya. I això són dades, 
són xifres, que vostès, malgrat que ho intentin, no les 
poden negar. I li ho torno a dir: el 70 per cent que vos·
tès diuen que vostès han pagat a l’Ajuntament de Bar·
celona, el 70 per cent del que diuen que han pagat fins 
ara, aquest any 2014, prové precisament d’aquest Fons 
de liquiditat. Això és ajudar els ajuntaments.

Els proposo un exercici, a vostès que van fent comenta·
ris des de la bancada de Convergència i Unió: compa·
rin als seus ajuntaments com han evolucionat en els 
dos, tres darrers anys la partida de participació en els in·
gressos estatals, en els tributs de l’Estat, i la partida 
pel mateix concepte provinent de la Generalitat de Ca·
talunya. Comparem·ho, comparem·ho ajuntament per 
ajuntament. Veurem quina evolució hi haurà hagut en 
un cas, en el cas del Govern d’Espanya, i en el cas del 
Govern de la Generalitat. Evidentment, no té color.

I finalment, també, una darrera iniciativa respecte al 
Fons de liquiditat: les comunitats autònomes..., s’esta·
blirà un nou fons de liquiditat específic perquè puguin 
pagar als ajuntaments els serveis en matèria de serveis 
socials.

Per tant, mentre hi ha una actitud de col·laboració, de 
facilitar els serveis públics, de facilitar aquest finança·
ment per part del Govern d’Espanya, podem dir que la 
Generalitat de Catalunya ha mantingut aquesta matei·
xa actitud amb els ajuntaments? Vostè dirà que sí, pe·
rò no és el que diuen els ajuntaments. Li he ficat tres 
exemples com a radiografia del que està passant a casa 
nostra, i desmenteixen aquesta afirmació que vostè ha 
sostingut en seu parlamentària. Vostès en molts casos 
el que han fet és traspassar els deutes als ajuntaments i 
traspassar els deutes i la seva incapacitat de pagament 
a les diputacions. Això és el que vostès han fet.

I el que nosaltres trobem a faltar d’una forma clara és 
que vostès no siguin ni capaços d’establir un calenda·
ri de pagament. Vostès avui anunciaven que aquesta 
setmana..., aquest acord amb l’Ajuntament de Barce·
lona, on s’establien uns calendaris de pagament. La 
gran pregunta és –i això li ho demanarem a la mo·
ció–: per què no fan el mateix amb la resta d’ajunta·
ments?, per què uns sí i els altres no?, per què vostès 
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no es comprometen, perquè els ajuntaments sàpiguen 
quan podran cobrar el que vostès els deuen?

I ahir, des d’un altre grup parlamentari, també els ex·
plicaven una qüestió que vostès saben que crea un per·
judici molt greu a les finances municipals, que és el 
deute que encara no ha reconegut la Generalitat però 
que saben que hauran de pagar. I això crea un efecte 
molt negatiu a l’hora de poder tancar amb l’equilibri 
els pressupostos municipals i la liquidació d’aquests 
pressupostos. I aquí sí que és una responsabilitat se·
va i del seu Govern de reconèixer aquest deute al més 
aviat possible, perquè permeti realment a aquests 
ajuntaments poder fer front a les seves obligacions tri·
butàries.

Gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la resposta, la vicepresidenta del 
Govern i consellera de Governació i Relacions Insti·
tucionals.

La vicepresidenta del Govern 
(Joana Ortega i Alemany)

Sí; gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, se·
cretari general d’Administració local, deixin·me que 
comenci amb una petita reflexió. Clar, vostè comença 
fent unes afirmacions, unes crides, que jo crec que, si 
vostè fa una reflexió profunda, no pot fer en veu alta.

Primer diu: «Convergència i Unió no creu en els ajun·
taments.» Escolti, potser que miréssim quin és el ma·
pa municipal en el nostre país, potser que féssim una 
reflexió de qui té més alcaldes i més regidors a Catalu·
nya, i segurament té una explicació i un perquè. Jo no 
sé quants en tenen vostès, però em sembla que no és la 
mateixa xifra. Per tant, senyor Calbó, no..., únicament, 
ja que vostè ha parlat d’indicadors, doncs, indicadors 
que també posen de manifest el suport i la prioritat 
per una força política en el municipi.

Vostè ha fet una altra crida que m’ha semblat, sincera·
ment, d’una falta de respecte absolut, no? Vostè ve aquí 
i diu: «Paguin el que deuen!» Escolti, a mi m’agradaria 
que vostè tingués la mateixa preocupació, la mateixa 
preocupació que ha posat avui aquí, quan el Govern de 
l’Estat incompleix sistemàticament tots els seus com·
promisos. I, si em permet, home, és una mica..., és una 
vergonya que vostè vingui aquí a parlar de les excel·
lències del Fons de liquiditat autonòmica, perquè vostè 
sap que Catalunya genera prou recursos per no haver 
de dependre d’un mecanisme que només té la volun·
tat –i vostè ho sap perfectament– de ser un sistema de 
control financer de les finances públiques. Per tant, li 
agrairia que aquesta preocupació que vostè mostra cap 
aquí, cap al Govern de la Generalitat, que ara n’anirem 
parlant, doncs, la destinés especialment a reclamar al 
Govern amic, al Govern de l’Estat, els seus incompli·
ments.

I a vostè el deu posar neguitós que nosaltres fem 
aquesta afirmació que estem i hem estat al cantó del 
món local i dels ens locals. I és veritat. I jo lamen·

to que a vostè no li agradi, però és veritat. I les se·
ves problemàtiques, les problemàtiques del món local, 
han estat les problemàtiques del Govern i han estat les 
nostres prioritats. I som un govern que hem dut acci·
ons en moments molt complicats per tal de blindar els 
governs locals i fer·los avançar en l’assumpció de les 
seves competències, competències que els atribueix 
l’Estatut d’autonomia i que una llei feta des del des·
patx del senyor Montoro pretén treure’ls.

Vostè feia referència al tema dels pagaments; en·
trem·hi, en el tema dels pagaments, senyor Calbó. 
Vostè sap que, pel que fa al pagament del deute de la 
Generalitat als ens locals, hi han hagut i hi han diver·
ses consideracions a tenir en compte. Primer, que hem 
hagut de fer front –i vostè ho sap– a un context de crisi 
econòmica i financera, segurament el més greu de to·
ta la història de la Generalitat. I que també hem hagut 
de fer front a una situació heretada, amb uns dèficits 
públics i un endeutament excessiu. Però..., jo lamento 
que a vostè no li agradi, però, escolti, hi hem de sumar 
el mal tracte fiscal a què l’Estat espanyol sotmet con·
tínuament Catalunya, d’una manera reiterada. I això 
provoca en la Generalitat..., i a vostès no els agrada 
sentir·ho, però això provoca una situació molt comple·
xa des del punt de vista de tresoreria que necessita, so·
bretot, per fer front als nostres compromisos.

Però, malgrat aquesta realitat, el Govern de la Gene·
ralitat ha fet front a totes –a totes– les situacions críti·
ques que s’han pogut crear en el si dels municipis com 
a conseqüència d’aquesta crisi econòmica i finance·
ra. I en cap moment –en cap moment, senyor Calbó– 
s’ha deixat d’atendre cap petició local. Tot al contrari: 
el Govern sempre ha estat al costat, sempre ha donat 
resposta a les necessitats més directes que hem tingut 
dels ajuntaments. I jo em vaig comprometre que cap 
ajuntament entraria en col·lapse econòmic. I així ha es·
tat, perquè el Govern de la Generalitat ha estat al cantó 
i hi ha donat resposta. Per tant, a diferència del que, a 
més a més, s’havia insinuat temps enrere, doncs, que 
molts ajuntaments farien fallida, cap ajuntament del 
nostre país ho ha fet, perquè el Govern de la Generali·
tat hi ha estat al darrere.

En la legislatura anterior i, a més a més, ha continuat  
en l’actual, el departament va impulsar un equip de 
control per tal de fer un seguiment molt estricte, molt 
exhaustiu, de la situació de tots els ens locals, i vam 
incidir d’una manera molt especial en aquells que te·
nen un major risc.

D’altra banda, vostè sap que davant de la impossibi·
litat de pagament aquest departament no s’ha quedat 
amb els braços creuats, i hem fet un exercici i hem 
cercat alternatives per poder garantir la liquiditat 
dels ens locals. I vàrem impulsar un conveni de col·
laboració entre la Generalitat i les quatre diputacions, 
de col·laboració i cooperació administrativa. I ho và·
rem fer per desenvolupar un pla extraordinari d’assis·
tència financera al món local per tal de subvenir a les 
necessitats financeres del món local. I és, per tant, en 
aquest sentit que n’estem orgullosos perquè, primer, 
per primer cop en aquest país hi ha hagut un sistema 
de col·laboració entre administracions públiques com 
mai hi havia hagut a la nostra història. I totes han res·
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post –totes han respost. Per tant, la sensibilitat de la 
Generalitat cap al món local ha estat absoluta, per tal 
de garantir la prestació de serveis, de serveis de qua·
litat a tots i cada un dels municipis del nostre país. 
Perquè aquesta sempre ha estat la prioritat del Govern 
de la Generalitat: atendre les persones sobre qualsevol 
consideració.

I, fruit d’aquest acord amb les quatre diputacions i 
amb les entitats municipalistes, vàrem aprovar tam·
bé la concessió de les subvencions del PUOSC per 
als anys 2014 i 2015, de la línia de despeses destina·
des a manteniment. Perquè això és el que ens dema·
naven els alcaldes, senyor Calbó –això és el que ens 
demanaven els alcaldes. I, pel que fa a la línia d’in·
versió en obra nova a principis de juliol del 2014, và·
rem acordar, conjuntament amb el món local, assig·
nar aquests recursos a les escoles bressol. I ho vàrem 
acordar conjuntament., senyor Calbó –conjuntament. 
I d’aquesta forma el cost de les escoles bressol queda·
va cobert.

I ho vaig dir el dia que ho presentàvem i ho torno a dir 
avui mateix: la prioritat del Govern no ha estat invertir 
en pedres, mentre tinguem necessitats de caràcter bà·
sic per cobrir.

I acabo només amb unes reflexions que vostè em feia. 
Deia: «Escolti, vostès fan dades i no discursos, per·
què el Govern del PP sí que ha demostrat un abran·
dat suport als ajuntaments.» Doncs, miri, el que vos·
tè considera un abrandat suport als ajuntaments i el 
que són dades i no discursos..., decisions del ministre 
Montoro referent al món local; quatre de molt ràpides. 
Un 10 per cent d’increment d’IBI el 2012 unilateral·
ment –unilateralment. Decrement del límit d’endeuta·
ment del 125 per cent, a 110 per cent, a un 75 per cent; 
la conseqüència d’aquest decrement, quina és?: menys 
inversió, menys obra pública. Prohibició d’incremen·
tar les plantilles, amb la qual cosa prohibició d’incre·
mentar llocs de treball vinculats al món local. Obli·
gació de recórrer al FLA, als ajuntaments, amb un 
tipus d’interès d’un 5 per cent, quan vostè sap que el 
mercat situa el tipus d’interès en un 1 per cent aproxi·
madament. L’IVA, vostè també parlava de l’IVA: l’in·
crement de l’IVA no compensat en la participació dels 
ingressos de l’Estat. Dades i, per tant, indicadors molt 
clars de les aportacions del ministre Montoro al món 
local.

Si, a més a més, doncs, a més de dades, hi afegim dis·
curs, tothom coneixem la voluntat amb què s’ha posat 
de manifest l’LRSAL. Fixi’s si ha aconseguit el senyor 
Montoro tenir un recolzament del món local, que qua·
si el 90 per cent, si no m’equivoco, del món local cata·
là li ha rebutjat –li ha rebutjat– aquesta llei, perquè és 
una llei que, en definitiva, vulnera l’autonomia local i 
és una llei que deixa els ajuntaments en una situació 
complicada. Per tant, posi la balança. Li poso indica·
dors, però li poso també discurs, li poso la manera en 
què legisla el Partit Popular.

Miri, fa poc en tenien una altra, de discussió, que han 
hagut de treure ràpidament de la taula, perquè no es 
poden fer les coses d’esquena a la ciutadania. Ara 
l’elecció dels alcaldes, doncs, havia de venir d’acord 

al que els convenia al Partit Popular a nivell electoral. 
I aquí es van buscar vostès i varen fer un joc de cartes 
per veure de quina manera, doncs, a les properes elec·
cions municipals –per tant, el mes de maig– podien 
obtenir un resultat que els fos més satisfactori, sense 
tenir en compte que hi han normes i regles del joc que 
s’han de pactar amb tothom i que no es pot governar 
amb aquest tacticisme i només mirant el bé propi, sinó 
que s’ha de mirar el bé comú, i que parlem de coses 
molt serioses. Ràpidament ho varen haver de retirar, 
perquè ni tan sols van cercar el consens de ningú a 
la cambra. Per tant, aquesta és la manera d’actuar del 
Partit Popular. I aquesta és la manera, doncs, amb què 
fa les coses el Govern del Partit Popular.

Escolti, jo entenc que vostè estigui preocupat per la 
dificultat de pagament del Govern de la Generalitat 
vers el món local. Escolti, doncs, li agraeixo aquesta 
preocupació; però, si, a més a més, hi pot fer quelcom 
més, que significa no venir a criticar constantment, si·
nó a reclamar a la seva bancada que facin el favor de 
fer efectius els deutes que tenen amb el Govern de la 
Generalitat, segurament seria una aportació molt més 
valuosa de la que han fet fins ara cap al món local.

La presidenta

Per a la rèplica té la paraula l’il·lustre senyor Pere Cal·
bó.

Pere Calbó i Roca

Gràcies, presidenta. Vicepresidenta, m’afalaga: m’es·
tà donant tractament de conseller! M’està interpel·lant, 
quan aquí el joc és que l’interpel·lo jo a vostè. Però, bé, 
a mi m’afalaga. A mi..., escolti, ho dec fer bé perquè 
sempre m’està interpel·lant... Però quan vostè ve aquí, 
està deu minuts parlant, i de les preguntes concretes 
sobre el deute dels ajuntaments, que jo li he preguntat, 
no me’n dóna cap xifra..., és que estem fent la nostra 
feina. Perquè no té re a ensenyar, no té re de què pre·
sumir. I, per tant, com que no té re de què presumir 
de la seva gestió, el que fa és interpel·lar·me com si 
fos un representant del Govern d’Espanya. Això és el 
que vostè ha fet aquí. Per tant, m’afalaga, estic con·
tenc, perquè estem donant just on vostè està fent ma·
lament les coses.

Però jo ara volia aprofitar aquest segon torn per a una 
altra qüestió. Nosaltres, des del Partit Popular de Ca·
talunya i des d’aquest Parlament de Catalunya, el que 
volem denunciar, també, és la utilització partidista 
que vostès estan fent dels ajuntaments, dels consells 
comarcals i de les diputacions. El Govern, vostès, 
Convergència i Unió, vostès, Esquerra Republicana, i 
en menor mesura Iniciativa per Catalunya estan utilit·
zant els ajuntaments com a altaveus al territori de la 
causa independentista. Això sí, vostès ho revesteixen 
de consulta.

I parlem d’exemples concrets. Miri, ajuntaments auto·
ritzant l’ocupació de la via pública a l’entrada dels mu·
nicipis amb banderes estelades. Això és prendre partit. 
Ajuntaments que conformen l’Associació de Munici·
pis per la Independència. Això és prendre partit. Ajun·
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taments que aproven acords al dictat d’associacions 
alienes als ajuntaments, com pot ser l’Associació de 
Municipis per la Independència. Fixi’s en l’última, 
que era una moció de donar suport a la convocatòria 
d’una consulta que encara no s’havia produït, però, 
com que l’ordre ja estava donada, els ajuntaments van 
aprovar obedientment aquesta moció. Això és prendre 
partit.

Escolti, em pot explicar què significa una llaçada gro·
ga? Jo, com que no ho sabia ben bé, dic, escoltin, entro 
a la pàgina web de Convergència i Unió –que també 
se la van posar a la seva seu– a veure com expliquen 
què és la llaçada groga, què significa. I diu: «Un gran 
llaç groc com a mostra del nostre suport i total impli·
cació a la campanya unitària del “sí·sí” a la consulta.» 
D’acord? Això és legítim que ho faci Convergència i 
Unió perquè és un partit polític. És legítim que ho faci 
un ajuntament?

Façana de l’Ajuntament d’Igualada, és legítim? Ai·
xò no és prendre partit a favor de la independència? 
I agafo l’explicació que està en la pàgina web de Con·
vergència Democràtica de Catalunya de quin sentit li 
donen a la llaçada. (Veus de fons.) Sí, sí..., quan queden 
en evidència es fiquen nerviosos, però és aquesta la 
realitat. Fer venir els representants municipals a ren·
dir pleitesía –abans era al rei, ara es veu que és al pre·
sident de la Generalitat– per donar suport a una con·
sulta que el mateix president dies després diu que no 
es fa, això és prendre partit. Enviar cartes, com vostè 
va fer, senyora vicepresidenta, a una consulta que no 
estava ni convocada per exigir als alcaldes que ma·
nifestessin el seu suport a la consulta, això és prendre 
partit. L’incompliment deliberat de la Llei de banderes 
i la imposició en els consistoris municipals –d’alguns 
consistoris municipals– de la bandera estelada, això és 
prendre partit.

I tots aquests exemples demostren que realment no 
importa saber quina és l’opinió dels ciutadans, sinó 
com imposem als ciutadans la seva visió independen·
tista.

I, escolti... –a veure si tinc més sort amb les pregun·
tes que li faré ara–, respecte a la consulta, simulacre 
de consulta o també anomenat «procés participatiu»: 
quin serà el paper dels ajuntaments?, hauran de cedir 
locals?, hauran de cedir personal? En base a quina llei i 
a quins articles... –a veure si vostè té la valentia de vin·
dre aquí i explicar·m’ho–, en base a quina llei i a quins 
articles concrets vostès convocaran aquest procés par·
ticipatiu? Amb quina base legal demanaran la impli·
cació dels ajuntaments i dels funcionaris públics? Què 
vol dir que es pot votar durant quinze dies? Un procés 
participatiu sense cens? Ens pot explicar com funcio·
narà això? Com es controla qui està i qui no està al 
cens? Els voluntaris cobraran? Ens pot explicar l’anun·
ci que s’ha publicat avui al DOGC sobre la modificació 
dels fitxers del Departament de Governació que con·
tenen dades de caràcter personal? Ens pot expli car en 
què consistirà aquest anunci que vostè ha publicat avui 
al DOGC?

Miri, aquest suposat procés participatiu els ho hem de 
dir clarament: no té garanties democràtiques. Vostès, 

que parlen tant de democràcia, són els que a l’hora de 
la veritat el que ens plantegen és un procés sense ga·
ranties democràtiques. Aquesta és la gran aposta de 
Convergència i Unió.

I nosaltres reclamem que les administracions públi·
ques siguin neutres, i que no es posicionen a favor de 
la independència revestida de consulta. Demanem als 
alcaldes i als governs municipals que no poden utilit·
zar els nostres ajuntaments, que són de tots els ciuta·
dans, a favor de la independència, perquè això sí que 
és un frau democràtic. Respectin la llibertat i la plura·
litat dels ciutadans i no pretenguin imposar la seva vi·
sió independentista. I menys suport dels ajuntaments, 
que els ho demanaria vostè, no doni tant suport i pa·
gui més els seus deutes.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Per a la rèplica té la paraula l’honorable senyora Joana 
Ortega, vicepresidenta del Govern i consellera de Go·
vernació i Relacions Institucionals.

La vicepresidenta del Govern

Gràcies. Senyor Calbó, se’ns han equivocat d’interpel·
lació: vostè la que volia fer·me era aquesta, jo ara no li 
puc respondre això en tres minuts... (Remor de veus.) 
Però, escolti..., no, però faci·me·la, –faci·me·la! Es·
coltin, en tenien l’oportunitat, per què no ho han fet? 
Però, escolti, no pateixi que..., vostè em fa aquesta 
interpel·lació?, jo li respondré tots els dubtes que vostè 
tingui.

Ara, deixi’m fer tres..., tres precisions. Primer, a mi no  
em sap cap greu d’afalagar·lo, cap greu. Home, jo pen·
sava que vostè, doncs, d’alguna manera, si reclama 
aquí una actitud al Govern, vostè en el seu mateix par·
tit a Madrid, doncs, tindria la mateixa actitud, no?, de 
reclamar que compleixin la llei i de reclamar sobretot, 
doncs, que paguin aquests deutes. I era en aquest sentit 
que jo, que crec que vostè és una persona, doncs, que 
segur que deu tenir molta incidència en el Partit Popu·
lar estatal, li demanava que fes aquesta mateixa acció. 
Però ara he vist ben bé el que el preocupa.

Jo li volia dir una cosa: jo no l’explicaré el que és una 
llaçada groga, perquè crec que no cal. Però el que no 
caldria que li expliqués és el que és la democràcia. Ai·
xò no caldria que li ho expliqués. I sembla que segu·
rament, doncs, devem tenir un concepte diferent, no?, 
perquè, tal com vostè situa les coses, doncs, jo crec 
que hauria de..., i que segurament deu convenir amb 
mi que la democràcia creix amb més democràcia. 
I, per tant, la democràcia també és respecte al principi 
d’autonomia local. I democràcia és no exigir a ningú 
que pensi com tu. I, per tant, si es pensa que, d’alguna 
manera, la Generalitat li dirà als ajuntaments, o li dirà 
als ciutadans el que han de fer o el que han de pensar, 
s’equivoca –s’equivoca.

Per tant, senyor Calbó, doncs, jo no li explico el que  
és una llaçada groga, el que sí que li recomano, doncs, és  
que aprofundeixin vostès en aquest concepte de demo·
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cràcia, que és un dels principis i valors bàsics del nos·
tre país.

Prendre partit? Cap. Respecte total a l’autonomia lo·
cal. Això és el que ha demostrat i això és el que de·
mostra en tot moment el nostre Govern.

I deixi’m que li digui, per respondre... Però, si ho vol, 
li responc, si no ho vol, no li responc, perquè primer 
em pregunta unes coses, després unes altres... Avui 
em parlava de deutes, em parlava del món local. Dei·
xi’m que li faci també una reflexió en aquest sentit.

Tenim en aquest moment el debat de la presentació del 
projecte de pressupostos per al 2015. Aquest projec·
te de pressupostos, que també tindrà quelcom a veure 
amb la relació de l’Estat cap a Catalunya, doncs, res·
pecte als pressupostos del 2011 ha baixat un 58 per 
cent, eh? Vostè reclama a Catalunya que compleixi..., 
al Govern que compleixi els seus deutes, però men·
tre vostè és conscient d’aquest ofec econòmic, també a 
manera d’inversió, que fa l’Estat espanyol. Han baixat 
un 58 per cent, una reducció quasi el doble de la mit·
jana estatal, que ha estat un 33 per cent. Ho dic perquè 
en aquesta preocupació que vostè mostra, doncs, seria 
bo també apuntar·hi tot això.

Acabo dient·li que el convido que em faci una interpel·
lació perquè li pugui explicar amb tota la claredat i tot 
el temps del món, doncs, què és el que espera el nostre 
país per poder expressar d’una manera lliure i d’una 
manera democràtica el seu futur. I, mentrestant, li tor·
no a reiterar aquest principi i aquest respecte absolut 
del Govern de la Generalitat cap al món local, cap als 
ajuntaments, cap als plenaris, que poden decidir con·
juntament allò que creguin i que ho poden elevar al 
Govern de la Generalitat o al president de la Genera·
litat.

I, per tant, en aquest sentit, respecte absolut en el món 
local, en l’autonomia local, i tant de bo, doncs, po·
guéssim compartir aquest respecte tots plegats.

Moltes gràcies.

La presidenta

El novè punt de l’ordre del dia és la presentació de la 
Memòria de la Comissió de Peticions corresponent al 
període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 30 de 
juny del 2014, novena legislatura i desena legislatura 
fins ara.

Memòria
de la Comissió de Peticions corresponent 
al període comprès entre l’1 de gener de 
2012 (IX legislatura) i el 30 de juny de 2014 
(X legislatura) (tram. 264-00001/10)

D’acord amb l’article 60.8 del Reglament, la Comissió 
de Peticions ho ha de presentar al Ple, i intervindrà, 
en nom de la Comissió de Peticions, la il·lustre senyora 
Maria Dolors Montserrat, actual presidenta de la Co·
missió de Peticions.

M. Dolors Montserrat i Culleré

Moltes gràcies, honorable presidenta. Vicepresidenta,  
senyora Ortega, conseller senyor Puig, agrair·los la se·
va presència pel respecte que es mereixen tots els pe·
ticionaris que s’adrecen al Parlament de Catalunya. Il·
lustres diputats i diputades, en nom de la Mesa de la 
Comissió de Peticions, del secretari, il·lustre diputat  
senyor Albert Donés, de la vicepresidenta, diputada se·
nyora Carmen de Rivera, també del senyor lletrat, Fer·
ran Domínguez, em plau, com a presidenta, presentar 
la Memòria de la Comissió de Peticions, que va ser es·
tablerta l’1 de desembre del 2006, després que el nou 
Reglament del Parlament de Catalunya entrés en vigor 
des de l’1 de gener del 2006 i disposés la seva creació 
en l’article 60.

L’article 60.8 del Reglament indica que «la Comissió 
de Peticions ha de presentar al Ple del Parlament una 
memòria anual de les seves activitats.» La Memòria de 
la Comissió de Peticions que ara es presenta, d’acord 
amb l’article 60.8 del Reglament del Parlament, recull 
les peticions tramitades entre l’1 de gener del 2012 i el  
final de la novena legislatura, 2 d’octubre del 2012,  
ja que per l’avançament electoral no es va poder pre·
sentar la memòria anual corresponent, i veuran que hi 
ha entre l’inici de la present legislatura, la desena le·
gislatura, en la qual estem, fins al dia 30 de juny d’en·
guany, d’aquest 2014.

Tots vostès, il·lustres diputats i diputades, disposen de 
la memòria en els seus escons, com hauran vist i lle·
git, ho crec, molt ben estructurada. La Memòria de la 
Comissió de Peticions recull un total de 128 peticions, 
100 de les quals han estat closes i 28 estaven en trami·
tació en la data de tancament de la memòria. Aques·
tes 128 peticions provenen de 3 escrits presentats en la 
vuitena legislatura; 28 escrits, en la novena legislatu·
ra, i 97 escrits presentats en la desena legislatura, que 
és la present.

Cal destacar una sèrie de dades estadístiques amb re·
lació a les peticions. Cal destacar especialment les 
diferents vies de procedència del conjunt de les 128 
peticions recollides en la memòria: 44 procedeixen 
d’escrits presentats al Registre del Parlament i 84 han 
estat presentades a la web del Parlament per mitjà d’e·
peticions. Així doncs, actualment dues terceres parts 
de les peticions es presenten per mitjà del sistema d’e·
peticions –són les noves tecnologies–, i només una 
tercera part són peticions escrites. És, per tant, la pri·
mera memòria en què el nombre d’e·peticions supera 
les peticions escrites.

La procedència geogràfica està força repartida en tot 
el territori de Catalunya, i trobem també 9 peticions 
d’altres comunitats, com Andalusia, l’Aragó, Navar·
ra, Balears, entre d’altres, i 1 de l’estranger, que prové 
d’Alemanya.

Respecte a la naturalesa dels peticionaris, trobem que 
76 peticions pertanyen a homes i 41 peticions perta·
nyen a dones. I entre entitats i col·lectius hi han 11 pe·
ticions.

Per temàtica, cal destacar un augment de les peticions 
que reclamen reformes institucionals i les peticions en 
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els àmbits de justícia, infraestructures, transport i tràn·
sit, salut mental, sanitat.

S’han demanat un total de 56 informes als departa·
ments competents de la Generalitat. Els departaments 
als quals més s’han sol·licitat informes són Economia i 
Coneixement, Salut, Territori i Sostenibilitat, Justícia, 
Empresa i Ocupació, Ensenyament, Síndic de Greu·
ges, Departament de Governació, entre d’altres.

Permeti’m, doncs, presidenta, que valori molt positi·
vament el treball de la comissió, tenint en compte que 
tant la Mesa ampliada com la Comissió de Peticions 
desenvolupen les tramitacions de les peticions en·
trants amb el màxim rigor i celeritat. Podem dir que 
estem al dia, que estem online. I és mèrit de tots els 
grups parlamentaris. Així doncs, agrair a tots els por·
taveus, il·lustres diputats –a la senyora Carmen de Ri·
vera, a l’il·lustre diputada senyora Lorena Vicioso, al 
senyor Sergio García, a la diputada Núria Ventura, al 
diputat senyor Òscar Ordeig, al diputat senyor Josep 
Cosconera, i també, com no podia ser d’altra manera, 
a la il·lustre diputada senyora Glòria Renom–, totes les 
aportacions que vostès han fet, el treball extraordinari 
i la bona entesa a la comissió. Agrair al lletrat senyor 
Ferran Domínguez i a la senyora gestora Carme Alon·
so el suport cabdal per a la nostra tasca. Gràcies en 
nom de tots.

Senyores i senyors diputats, els encoratjo a continuar 
treballant en favor de totes les persones que s’adrecen 
al Parlament de Catalunya cercant millores en benefi·
ci de tots.

Moltes gràcies. Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Dolors Montserrat, per les ex·
plicacions i pel dossier que a més l’acompanya, i la 
feina que han fet durant aquests quasi, ben bé..., dos 
anys.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el model turístic (tram. 302-00201/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que iniciem 
ja les mocions. I és el dissetè punt, amb la Moció sub·
següent a la interpel·lació al Govern sobre el model tu·
rístic. Presentada pel Grup Parlamentari Socialista, té 
la paraula l’il·lustre senyor Juli Fernandez.

Juli Fernandez Iruela

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia, conseller, vice·
presidenta, diputats i diputades. Bé, aquesta moció és 
fruit de la interpel·lació del Ple passat, que d’alguna 
manera buscava dos grans objectius: primer, posar de 
manifest la importància del sector turístic per al nos·
tre país, per a la nostra economia, i també una certa 
preocupació pels incidents que havien passat a l’estiu, 
bàsicament a Barcelona, perquè això podia perjudicar 
també la imatge de la nostra marca.

Una moció que està, diguéssim, redactada en set punts 
i que el que perseguia era donar resposta a quatre 
grans aspectes, no?

Un primer era en relació amb el model, el model tu·
rístic de la marca Catalunya, i això queda d’alguna 
manera incorporat en els punts números 1, 5 i 6. Un 
model que per nosaltres caldria..., doncs, el punt nú·
mero 1 parla de la revisió del Pla estratègic 2013·2016 
per incentivar la innovació, la formació i la participa·
ció. El punt número 5 incorporava un element que era 
també important, que era que en el termini de tres me·
sos es presentés un pla integral de suport i dinamitza·
ció del turisme rural i de muntanya. I el punt número 6  
parlava també d’implementar mesures per fomentar 
el turisme i la seva adaptació a la nova economia en 
temes de coneixement, informació, innovació i quali·
tat integral. Per tant, el primer paquet de mesures es·
tava en aquests tres punts que jo he detallat en aquest 
moment.

Un segon punt, que parlava..., un gran objectiu era la 
necessitat de l’aposta per la innovació per a la millo·
ra de la competitivitat, entenent que en una destinació 
madura com la nostra cal incentivar la innovació per 
intentar ser competitius. I en aquest cas el punt núme·
ro 2 el que feia bàsicament era crear una línia d’ajuts 
específics per a la millora de la competitivitat i les no·
ves tecnologies, i un apartat b per la creació d’un pla 
integral de suport i millora de les instal·lacions turísti·
ques que incorpori un finançament específic, amb una 
dotació de fins a 50 milions d’euros anuals, per inten·
tar això que he dit abans, doncs, incentivar que les ac·
tivitats privades també puguin modernitzar·se.

Un tercer element important era donar resposta a la 
problemàtica generada per determinades actuacions, 
diguéssim, en zones turístiques de Barcelona aquest 
estiu, bàsicament molt lligat als apartaments turístics. 
En aquest cas hi havien dos punts: el punt número 3, 
que parla de la necessitat de revisar les regulacions, 
i el punt 4, que parla d’inspecció. El punt número 3 
parlava de la necessitat de revisar la normativa d’esta·
bliments turístics per intentar sobretot, d’alguna ma·
nera, revisar el període mínim del concepte d’estada 
de temporada turística; intentar també que, en els su·
pòsits que hi hagin habitatges turístics en comunitats 
de propietaris d’habitatges residencials, la comuni·
tat tingui d’estar..., donar el seu consentiment; també 
la necessitat de regular les habitacions d’ús turístic, 
i també una major implicació dels mateixos ajunta·
ments a l’hora de regular aquestes activitats. El punt 
número 4, que també feia referència a aquesta proble·
màtica, perquè entenem que cal també cooperar en el 
que és la inspecció, parlava d’elaborar un pla de con·
trol i inspecció amb relació a aquestes activitats turís·
tiques; per tant, crec que a l’Administració li pertoca 
fer aquest seguiment, també en col·laboració amb l’Ad·
ministració local.

I per últim, i no menys important, el punt número..., 
el 4, diguéssim..., l’altra gran prioritat d’aquesta moció 
era la necessitat de revisar la normativa amb relació a 
l’impost d’estades turístiques. Entenem nosaltres..., el 
nostre grup no ha estat en contra de quan es va apli·
car aquesta normativa; en tot cas, sí que entenem que 
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potser en el seu moment s’hauria pogut definir..., dife·
rent. Però una vegada hi ha un temps de la seva apli·
cació entenem que cal revisar·la i entenem que con·
cretament a la ciutat de Barcelona cal una aposta per 
incentivar que l’ajuntament gestioni el cent per cent de 
la recaptació i, alhora, pugui tenir capacitat norma·
tiva per intentar, doncs, regular d’una manera millor 
el que és aquest impost, i també ser més flexibles a 
l’hora d’intentar, doncs..., el destí d’aquest impost, per·
què no n’hi ha prou amb la promoció, sinó que tam·
bé s’han de donar eines perquè puguin invertir aquests 
recursos en millores mediambientals i també en infra·
estructures que tinguin una repercussió directa en el 
turisme, perquè no n’hi ha prou a fer promoció si te·
nim els nostres espais de les nostres ciutats en unes 
condicions en què la gent, doncs, realment no volen 
venir a visitar·les.

Per tant, en aquesta línia el que intenta aquesta moció 
és apostar per un determinat model turístic molt lligat 
al model de ciutat. Jo ja ho deia l’altre dia: no podem 
deslligar el model de ciutat del que ha de ser el model 
turístic, van molt lligats. I per això també parlem en 
algun punt del tema de la necessitat del planejament 
urbanístic, per intentar, doncs, que també tingui una 
altra correlació entre model de ciutat i model turístic.

En la segona part intentaré..., he fet un esforç de trans·
acció a nivell de mocions; penso que hi han moltes in·
corporacions, però en tot cas en l’última intervenció 
meva així ho explicaré.

Moltes gràcies, diputats, diputades, conseller.

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades té la paraula la 
il·lustre senyora Laura Massana, en nom del Grup Par·
lamentari d’Iniciativa Verds · Esquerra Unida i Alter·
nativa.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, presidenta. Honorable conseller, avui 
és el dia del turisme al Parlament. És un tema, doncs, 
que, diríem, és important, i això n’és la mostra. Aca·
bàvem, com dèiem, la campanya turística; el conse·
ller va comparèixer per explicar també com l’impost, 
doncs, s’havia de modificar a partir d’aquesta tardor. 
Suposo que aquest intent, més tot allò que ha anat 
passant a Barcelona, doncs, és el que ens va portar, 
tant al grup del PSC, la moció del qual discutim ara, 
com al nostre grup, a presentar les nostres propostes 
i les nostres estratègies respecte al turisme. Aquí es 
veuen, doncs, aquelles coses en què coincidim i algu·
nes coses en què no compartim plenament l’enfoca·
ment. Com diu el conseller, tothom té la visió..., i de 
fet ens va dir que la visió del Govern respecte a Inicia·
tiva · Esquerra Unida era molt diversa. Sort en tenim, 
d’aquesta pluralitat, i sort en tenim, d’aquests enfoca·
ments, i suposo que algun dia trobarem la solució; es·
perem que sigui més propera a nosaltres.

Nosaltres recolzarem, doncs, el primer punt, que ja 
s’ha consensuat, que exposava avui també, perquè en·
tenem que la revisió del Pla estratègic de turisme per 

corregir, doncs, els determinats comportaments tu·
rístics i incentivar innovacions..., en fi, la revisió, en 
aquest moment, és oportuna, sempre pensant en la mi·
llora d’aquesta qualitat, que és el que expressa aquest 
punt 1.

Sobre com hem de sostenir el sector turístic, nosaltres 
no compartim que hàgim d’incentivar, i menys amb 
aquestes quantitats, un únic sector i d’una única ma·
nera. Nosaltres pensem que el turisme no és la indús·
tria hotelera només, el turisme és molt més que això. 
I, per tant, no ha d’haver·hi aquest desequilibri, sinó 
que ha d’haver·hi, doncs, unes altres maneres de com·
pensar, sense que això vulgui dir que no s’hagi d’aju·
dar i remar també, òbviament, per la subsistència. Per 
tant, no compartim plenament, doncs, aquest aboca·
ment de diners, quan entenem que en molts casos són 
privats, i entenem que el que s’ha de reforçar més és 
allò que és públic.

Òbviament, no podem votar a favor d’allò que s’ha pac·
tat, allò primer que plantejava el diputat i el que s’ha 
pactat amb relació als pisos turístics i amb relació als 
allotjaments turístics. I dic «òbviament» perquè vam 
fer·li, doncs, una esmena de substitució pel que nos·
altres pensem. Aquest és un tema important, va molt 
lligat també al dret a l’habitatge, al dret a viure dig·
nament també a la teva pròpia ciutat, i el nostre enfoca·
ment diríem que va una mica més enllà del que aquí es 
planteja. I entenem que és un tema cabdal si realment 
volem, doncs, que el turisme sigui aquell sector que pot 
ser sostenible en tots els seus aspectes, tant en la seva 
pròpia funció, diríem, de motor tractor de l’economia, 
com també un model sostenible quant a qualitat de vi·
da del mateix turisme i qualitat de vida de la mateixa 
gent de les ciutats.

Sí que compartim que hi hagi aquest pla de control i 
el pla d’inspecció. Ens sembla, doncs, també..., bé, és 
adequat.

I entenem que és positiu que es plantegi que en tres 
mesos, doncs, es redacti un pla integral de suport i di·
namització del turisme rural, del turisme de natura i 
aventura, que jo crec que això és una cosa que s’ha 
afegit, i és en positiu, perquè necessitem reforçar tots 
aquests aspectes, i de fet nosaltres també ho proposem 
en la nostra moció.

Igual que implementar, doncs, les mesures per a 
aquest turisme sostenible de què jo parlava. Però aquí, 
si s’hi fixen, no hi ha diners. I aquesta és la part que 
és la que no funciona i la que sí que proposem en la 
nostra moció. Les paraules omplen fulls, però les pa·
raules no canvien les coses: les canvien els diners, i 
en aquest cas, doncs, la destinació de pressupostos o 
ajuts. Ho votarem, perquè, òbviament, entenem el sen·
tit i el que es proposa, però entenem que no arriba allà 
on ha d’arribar, perquè sense diners és impossible.

S’ha acceptat, doncs, una esmena nostra en què, quan 
es parlava que hi hagi consens en com destinar l’im·
post d’estades turístiques, on el diputat presentava que 
es parlés entre els diferents operadors, nosaltres vam 
proposar..., també amb sindicats i entitats veïnals. I el 
diputat ens accepta en una transacció «les parts impli·
cades» –per tant, ho obre i és ampli, i això ho trobem 



Sèrie P - Núm. 81 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 16 d’octubre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 42.2  19

positiu–, i també hi incorpora les entitats veïnals. Cre·
iem que això en les grans ciutats, i no només Barce·
lona –Barcelona també–, però és bastant determinant 
per poder donar una altra mirada sobre aquest turisme 
i per poder quallar altres opcions. Perquè, com deia 
abans, no només els hotelers són els que han de de·
cidir, doncs, com es gestiona el turisme, o les grans 
majoristes o, diríem, els que hi han estat sempre; ho 
hem d’obrir.

També acceptarem, d’aquest punt 7, el 7.a, on es de·
mana que el cent per cent del que es recapti a Barce·
lona es quedi a Barcelona. Nosaltres ho entenem així, 
perquè de fet el nostre grup municipal ho va propo·
sar en un ple de l’Ajuntament de Barcelona i així va 
ser aprovat; per tant, es reflecteix el que hi ha. I per·
què també s’accepta una proposta, un afegit que vam 
fer nosaltres, sobre el destí d’aquest cent per cent: que 
no és per a promoció turística, sinó per compensar les 
disfuncions i dificultats que provoca l’activitat turísti·
ca a la ciutat, en aquest intent, doncs, de reconduir el 
turisme. Per tant, ho acceptarem.

I ens abstindrem al punt b, perquè és una mica tram·
pós, eh? Aquesta és una transacció amb el Partit Popu·
lar... (La presidenta retira l’ús del micròfon a l’oradora 
i aquesta continua parlant uns moments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’excel·lentíssim senyor Rafael 
Luna.

Rafael Luna Vivas

Senyora presidenta... Senyors diputats, al final ja es·
coltarem..., s’ha quedat en això del Partit Popular i és 
l’últim amb què ens hem quedat, no?, no he escoltat 
res més. Penso que serà per bo i no per dolent.

Les mocions que es van presentar tant per Iniciati·
va per Catalunya Verds com pel Partit Socialista ve·
nien amb la música, realment, dels incidents que ha·
vien passat a Barcelona, molt concretament, no?, tema 
que..., els nostres grups municipals a l’Ajuntament de 
Barcelona, en aquest cas el grup municipal del Par·
tit Popular, encapçalat pel futur alcalde de Barcelona, 
Alberto Fernández, van defensar sense cap mesura 
aquestos temes, i van coincidir molts de vostès en el 
mateix. Per tant, aquí hi ha uns principis de coincidèn·
cia en el que tots, d’alguna manera, amb alguns mati·
sos més, uns matisos menys..., jo tractaré després, quan 
estigui la moció d’Iniciativa per Catalunya Verds..., els 
matisos de vostès, que a vegades perden la raó per la 
forma del redactat i per la manera que ho fem.

Però, realment, nosaltres hem presentat esmenes molt 
concretes al Partit Socialista. És una moció que ha 
deixat un camp obert totalment i absolutament per·
què es pugui acomodar a afegir esmenes que vinguin 
a enriquir el text. I nosaltres estem, de totes maneres, 
molt agraïts que el Partit Socialista ha estat per reco·
llir aquestes esmenes que des del Grup Parlamentari 
Popular hem presentat, i que són esmenes que vénen a 

dir..., ho torno a dir, amb un concepte amb el qual tots 
i cadascun de nosaltres podem..., i hi estem d’acord.

Jo voldria..., i ja he dit que nosaltres hem fet una es·
mena al punt a, en el qual deien que s’estarà obligat a 
donar resposta en el termini de dos mesos. Miri, nos·
altres no tenim cap problema que si s’han de mante·
nir els dos mesos, exclusivament perquè això dóna una 
seguretat de compliment en el que és aquest article..., 
nosaltres avui, doncs, quan parlàvem d’un mes..., reti·
rem la nostra esmena. Per tant, compti vostè que nos·
altres hi votarem a favor.

També ens abstindrem, perquè nosaltres havíem dema·
nat que es fes un estudi en el període mínim..., de 
concepte d’estada i de temporada en els habitatges 
de turisme..., perquè és molt confós. O sigui, vull dir, 
vostès demanen que hi hagi un període mínim..., con·
cepte... Quin període mínim? Quinze dies, un mes, 
tres mesos? I aquella persona que té un apartament i 
el té llogat sis mesos per a turisme? Vull dir que nosal·
tres aquí el que demanàvem, d’alguna manera, és que 
es pogués fer un estudi sobre quines possibilitats..., 
o comparativament amb uns altres països de la Unió 
Europea o ciutats de la Unió Europea com teníem res·
tablert... En això nosaltres ens abstenim, perquè, li ho 
torno a dir, no farem un «no», però no estem d’acord 
amb aquest concepte bàsic de què realment parlaven.

Nosaltres incidim moltíssim amb les nostres esmenes 
a afegir·hi realment les administracions locals, perquè 
tenen molt a veure amb aquest tema. I tornem una al·
tra vegada al tema de Barcelona. Però tampoc no po·
dem fer que al final sigui tot això tan participatiu que 
hi participi tothom, perquè aleshores el que fa és obs·
taculitzar buscar solucions o no buscar els interlocu·
tors naturals per a aquestos temes. Per tant, nosaltres 
agraïm que totes aquelles parts en què dèiem «admi·
nistracions locals» s’hi hagin afegit. I, també, com 
no, la coordinació amb les administracions públiques, 
perquè és obvi que hi ha d’haver una coordinació, so·
bretot en els temes que tenen a veure amb inspecció.

També agraïm –també agraïm– que s’haja afegit al 
punt cinquè, quan diu «en el termini de tres mesos 
presentar un pla integral de suport i dinamització del 
turisme rural i el turisme de muntanya», també el tu·
risme de natura i el turisme d’aventura. I el turisme 
d’aventura..., em ve al cap ara el que és el Pirineu o em 
ve al cap ara el que són les Terres de l’Ebre.

I al final de tot això, pel temps ja que em queda..., evi·
dentment, aquí hi ha el rovell de l’ou, que és el tema 
de Barcelona. Al tema de Barcelona nosaltres hi vota·
rem que sí, encara que no ens agrada que s’haja accep·
tat l’esmena que ha presentat Iniciativa per Catalunya 
Verds, perquè dóna a entendre que tots els recursos 
aniran destinats exclusivament a pal·liar qüestions..., 
o es destinen a compensar disfuncions i desequilibris 
socials. Com no ho diu concretament, nosaltres es·
perem que sigui també per a més coses que això. Per 
tant, aquí nosaltres hi votarem a favor.

I sentim moltíssim que aquesta esmena que nosaltres 
havíem fet de repercussió del 60 per cent als restants 
municipis, doncs, no s’hagi acceptat. Però ja tindrem 
temps de veure la d’Iniciativa per Catalunya Verds, 
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que sí que ho especifica en un 50 per cent. Nosaltres, 
simplement, i després ho reiteraré, dèiem el 60 per 
cent per duplicar el que hi havia; d’un 30 a un 60. Jo 
crec que tampoc no ve... Però tampoc d’això en farem 
cap problema.

Per tant, crec que és una moció ben avinguda. I donar 
les gràcies al Grup del Partit Socialista per aquesta 
objectivitat que ha tingut al recollir les nostres es·
menes.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula l’il·lustríssim senyor Xavier Crespo.

Xavier Crespo i Llobet

Molt honorable presidenta, honorable conseller, dipu·
tats i diputades, bé, nosaltres sobre aquesta moció hem 
d’agrair al diputat Fernandez, en representació del Par·
tit dels Socialistes, el to, el to propositiu de la moció.

Ve a parlar sobre el model turístic de Catalunya. Toca 
de peus a terra. Es nota que és un alcalde d’un munici·
pi turístic i que viu el dia a dia del turisme. I, per tant, 
tal com va fer ja en la interpel·lació al conseller..., i ara 
amb el que ens presenta, en línies generals, hi estem 
d’acord.

No votarem a favor dels punts 2 i 7, no perquè en el 
fons no hi estiguem d’acord, sinó que hi han diferents 
aspectes en el detall de l’escriptura dels punts que no 
hi estem d’acord. Concretament, en el punt 2 nosal·
tres no ens podem comprometre per cinc anys amb 
aquestes quanties. Però en canvi sí que li puc dir que 
el Govern ja aquest any ha destinat dues partides im·
portants, una al voltant dels 6 milions d’euros que va 
per als ens locals i els ens vinculats respecte al turis·
me dels municipis, i una altra partida, aproximada·
ment superior als 4 milions d’euros, que va destinada 
a la rehabilitació o l’actualització de la planta hotelera. 
He de dir que el Govern ja ens ha fet arribar el com·
promís per al proper pressupost, per al proper any, de 
continuar amb aquesta partida i ampliar·la. O sigui 
que al final anirem a parar a les quanties que vostè ha 
presentat. Però nosaltres sobre aquesta moció..., no hi 
donarem suport.

I l’altre punt a què no donarem suport és el setè punt, 
que fa referència a l’aplicació de les estades turístiques.  
Nosaltres estem d’acord que s’ha d’analitzar. Ja el ma·
teix conseller ho va anunciar el Dia del Turisme de 
Catalunya, i després a vostè ja li va contestar en la 
interpel·lació. Hi han dos punts a revisar: un que va di·
rectament al tram de fons destinat a la gestió munici·
pal, i l’altre..., en què es pot utilitzar aquest tram mu·
nicipal, aquest percentatge que va als ajuntaments; si 
es pot fer una ampliació respecte al que ara és mera·
ment la promoció turística dels municipis. En aquests 
dos punts nosaltres tenim aquesta visió, que no va molt 
més enllà de la que han dit tots els grups, però creiem 
que s’ha de discutir i s’ha d’arribar a un consens amb el 
sector, sobretot en aquest punt setè, que molt va costar 
arribar·hi, ha estat bé la seva aplicació..., i volem avan·
çar positivament.

Respecte als altres punts de la moció, respecte al pla 
estratègic, li he de dir que sí, que estem d’acord amb el 
que es diu, que ja tant en el programa 5 com en el pro·
grama 2, en els quals parlen de qualitat i d’excel·lència 
turística relacionada amb la categorització, especiali·
tat, etcètera..., doncs ja s’aplica.

Respecte a l’informe preceptiu que hauria de venir del 
departament de turisme de la Generalitat, dir·li que 
el 2013 aquest informe preceptiu respecte al planeja·
ment urbanístic..., ja es van fer 164 informes, i el 2014, 
117. Està bé que Turisme opini sobre els usos o sobre 
el planejament en els diferents municipis. I, per tant, 
també hi donarem suport.

Respecte a l’eventual informe de la comunitat de veïns 
sobre els blocs turístics, doncs no es descartable en un 
futur. De totes maneres, s’ha de veure jurídicament 
com es sustenta. O sigui, és una qüestió a discutir des 
del punt de vista jurídic.

Respecte a les habitacions d’ús turístic, dir·los que ja 
també el senyor conseller va expressar que farem la 
revisió d’aquest decret. Apostarem pel desplegament 
de l’enoturisme; apostarem pel turisme dels parcs na·
turals, garantint l’equilibri entre el que és l’aprofita·
ment turístic i la seva sostenibilitat; s’impulsarà la pla·
taforma multivectorial del turisme, i continuarem pels 
nous mercats turístics, en aquest cas els mercats asià·
tics.

Respecte a les sancions, quatre dades: s’han fet 5.406 
actuacions inspectores a gestors i propietaris; s’han 
regularitzat 36.606 habitatges turístics, i 207 apar·
taments turístics regularitzats; 250.000 places de les 
500.00 places que se suposen entre habitatges i apar·
taments ja estan regularitzades i amb normativa; s’han 
rastrejat més de 2.000 pàgines web; s’han posat mul·
tes per imports de fins a 30.000 euros. O sigui que la 
feina s’ha fet.

I, per últim, dir que sí, que l’any 2015·16, a partir de 
l’abril, serà l’any del turisme rural, del turisme de na·
tura, i que l’Agència Catalana de Turisme ho posarà 
molt en valor en la seva promoció.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica·
na de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Ag·
nès Russiñol.

Agnès Russiñol i Amat

Gràcies, presidenta. Conseller..., bon dia, diputats i 
diputades. El PSC ens presenta una moció sobre el 
model turístic del nostre país, sector que, com saben, 
perquè no ens hem cansat de repetir·ho des d’aquest 
faristol, ha evolucionat en els últims anys fins a esde·
venir actualment una indústria de primer ordre, que 
actualment suposa el 12 per cent del PIB català i gene·
ra una ocupació del 14 per cent. Per tant, com a sector 
importantíssim de l’economia catalana, de l’economia 
del nostre país, és molt positiu que avui portem a de·
bat no només una moció, sinó en aquest cas dues mo·
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cions, i que per tant tinguem l’ocasió de debatre per 
partida doble quin és el model de turisme que volem 
per al nostre país.

Aquesta moció, com la que veurem també d’aquí a 
una estona, fa una especial referència a la regulació 
dels habitatges d’ús turístic. En aquest sentit, compar·
tim el neguit per la gran concentració d’aquests habi·
tatges irregulars concretament en algunes zones de la 
ciutat de Barcelona, en aquest cas no només al barri 
de la Barceloneta, sinó també, i cada vegada més, a 
la zona de la Sagrada Família, i que han generat i que 
poden generar problemes de convivència amb el veï·
nat, fins i tot casos d’especulació, i en conseqüència 
poden arribar a produir problemes i efectes d’expulsió 
d’una part del veïnat fora del seu barri.

Per tant, des d’Esquerra Republicana creiem que per 
fer front a aquesta proliferació d’habitatges irregulars 
d’ús turístic cal promoure canvis en dos aspectes molt 
concrets..., per poder resoldre aquesta situació.

En primer lloc, creiem que cal dissenyar i implemen·
tar un pla de xoc, un pla de xoc de control i d’inspec·
cions, prioritzant la despesa, per tant, que això suposa 
i extremant la coordinació de les instàncies públiques 
implicades. Per tant, tant des dels ens locals com des 
de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit vota·
rem a favor d’aquest punt, del punt que parla de l’ela·
boració d’un pla de control i inspeccions d’aquest ti·
pus d’habitatges, perquè creiem, com explicava, que 
pot ser determinant.

En segon lloc, creiem que és imprescindible també 
elaborar i impulsar canvis en l’àmbit urbanístic. Con·
siderem que la potestat urbanística és clau per orde·
nar i limitar la càrrega turística màxima admissible 
dels municipis. I en aquest sentit afegim, això no surt 
a la moció i ho explicarem en la moció que tindrem 
ocasió de debatre d’aquí a una estona..., creiem que és 
imprescindible que els plans d’usos vagin al detall i 
tipifiquin els habitatges d’ús turístic d’una manera di·
ferenciada. És, per tant, per aquest motiu que dona·
rem també el nostre vot favorable al punt 3.d d’aquesta 
moció.

Dit això, considerem també que una de les idees espe·
cialment innovadores que inclou aquesta moció és la 
regulació de les habitacions d’ús turístic, una moda·
litat d’allotjament que l’actual decret, el 159, no per·
met, però que creiem i som conscients que pot generar 
efectes molt positius en el que fa referència a la distri·
bució de la riquesa dels turistes que visiten el nostre 
país. Sabem, per això, o considerem que aquesta regu·
lació ha de garantir uns nivells de seguretat mínims, 
una qualitat de l’oferta i un conjunt dels serveis turís·
tics imprescindibles i, sobretot, que ha d’assegurar que 
realment són espais on el propietari que lloga l’habi·
tació a casa seva es fa càrrec del seu hoste. I, per tant, 
perquè hi ha aquesta responsabilitat directa, creiem 
que aquesta modalitat..., o creiem que no generarà els 
possibles efectes de convivència que sí que hem vist 
que poden tenir altres modalitats. Per tant, compartim 
la reflexió, que creiem que cal apostar·hi i, per tant, 
votarem a favor d’aquesta moció.

Posar de manifest que compartim que cal establir me·
canismes de suport i els recursos necessaris per poder 
garantir l’aplicació del pla estratègic i del pla de màr·
queting i, en aquest sentit, donarem suport a les pro·
postes que demanen presentar un pla de dinamització 
de turisme rural o la implementació de mesures de di·
namització per al turisme sostenible, però no donarem 
suport al punt 2 perquè nosaltres som més partidaris 
de treballar per la millora de la qualitat del turisme des 
d’un punt de vista integral i no des d’aquest punt de 
vista, més d’accions concretes, en aquest cas, amb una 
dotació pressupostària concreta.

I ja per acabar, explicar que, malgrat que som cons·
cients que cal revisar l’impost, la implantació de l’im·
post sobre les estades turístiques, nosaltres hi votarem 
en contra perquè creiem que cal fer una revisió més 
de fons, més profunda i que, segurament, això seria 
objecte d’una interpel·lació i una moció sencera i, per 
tant, en aquest sentit, hi votarem en contra. I en la mo·
ció d’Iniciativa m’estendré una mica més en aquest 
punt.

La presidenta

Per fixar la seva posició té la paraula la il·lustre senyo·
ra Inés Arrimadas, en nom del Grup Parlamentari de 
Ciutadans.

Inés Arrimadas García

Gracias, señora presidenta. Señor conseller, señores 
diputados, señoras diputadas, hoy tenemos la ocasión 
de debatir dos propuestas, dos mociones del Partido 
Socialista y de Iniciativa respecto a un sector que es 
fundamental en nuestra economía, que es el turismo. 
En esta primera moción, del Partido Socialista, me 
centraré en los temas más genéricos del modelo turís·
tico y después, en la moción de Iniciativa, pues, ten·
dremos ocasión de centrar el debate en dos aspectos 
como son los apartamentos turísticos y el impuesto 
sobre estancias turísticas.

Es innegable que el turismo, como decía, es uno de 
los principales sectores económicos de nuestra eco·
nomía, sigue teniendo, sigue suponiendo el 12 por 
ciento, aproximadamente, de nuestro PIB y genera, 
aproximadamente también, un 13·14 por ciento de los 
puestos de trabajo de toda Cataluña. Por tanto, es in·
negable que debe seguir siendo una prioridad para el 
Gobierno de la Generalitat y para los propios ayunta·
mientos más turísticos apostar por este sector.

Sin embargo es un sector que está sometido a nuevos 
retos cambiantes. No podemos vivir de las rentas de 
seguir siendo un destino turístico importante, porque 
Barcelona, Cataluña y el conjunto de España, pues, 
son uno de los principales focos de atención turísti·
cos del mundo. Como decía, este sector tiene una de·
manda mucho más cambiante que otros sectores, una 
demanda que también es cada vez más exigente y que 
sufre cambios, por ejemplo, con la aparición de nue·
vos destinos, nuevos destinos que son, realmente, muy 
competitivos. Hay un dato interesante y es que cada 
año la variación que se produce en la demanda, tanto 
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de destinos como de formatos turísticos, varía de una 
manera cinco veces más rápida de lo que hacía hace 
diez años. Esto obliga a todos los agentes que trabajan 
del sector a trabajar de manera constante para seguir 
manteniendo Barcelona, Cataluña como un destino 
competitivo, y esto implica a la Generalitat de Cata·
luña, a los ayuntamientos y a las entidades del sector.

¿Qué medidas son las que se tendrían que adoptar pa·
ra que este trabajo sea constante para seguir siendo un 
destino competitivo? Pues, sin duda alguna, también 
trabajar por la innovación. Tenemos que ser conscien·
tes de que en el sector del turismo también se puede 
aplicar la innovación, no solo se aplica al sector mera·
mente industrial, porque se necesita cambiar, se nece·
sita innovar en ofertas, en servicios, para dar respues·
ta a esta demanda.

También aumentar la calidad. Parece mentira, pero 
hoy en día hay determinados destinos turísticos den·
tro de Cataluña que no avanzan tan rápidamente como 
lo hacen las nuevas tecnologías. Hay que mejorar la 
calidad, hay que mejorar también la inspección, para 
reforzarla, para comprobar que se cumplen todos los 
requisitos normativos; trabajar también contra la pre·
cariedad laboral que sufren, pues, los trabajadores de 
este sector, etcétera.

También es muy importante diversificar la oferta. Yo 
creo que durante muchos años se ha hablado de deses·
tacionalizar la demanda, pero en estos momentos no 
solo hay que diversificar la oferta de manera temporal, 
sino también de manera territorial; Cataluña sigue te·
niendo los focos turísticos muy concentrados de ma·
nera territorial, pero también de manera sectorial. Por 
supuesto, no solo debemos apostar por un turismo de 
sol y playa, sino también cultural, de negocios, depor·
tivo, de naturaleza o de compras. Este objetivo de arti·
cular esta oferta turística también de manera sectorial, 
pues, es un objetivo del plan estratégico de la Genera·
litat. Nosotros lo compartimos, pero lo que también 
ponemos de manifiesto es que no se está trabajando 
lo suficiente para que esto sea una realidad y que los 
ayuntamientos no están participando, o sea, no tienen 
la oportunidad de participar y de coordinarse tanto 
como debieran.

Otra de las medidas fundamentales es mejorar en la 
seguridad jurídica. Es decir, hay muchas normativas 
que afectan al sector turístico y que están en constante 
cambio o que no están lo suficientemente determina·
das como para dar garantías jurídicas al sector. Po·
demos hablar después de normativas urbanísticas, de 
normativas de impuestos, pero, sin duda, es un ele·
mento que también se tiene que mejorar. Y, por su·
puesto, potenciar y poner en valor los recursos na·
turales. Uno de los sectores turísticos que más está 
creciendo en toda la Unión Europea cada año, con un 
crecimiento anual espectacular, es el turismo natural 
y de aventuras. Y aquí tenemos que hacer, por supues·
to, un esfuerzo en Cataluña.

En definitiva, hace más de un año se presentó en este 
Pleno otra moción de turismo, se aprobaron muchas 
medidas y hemos podido comprobar que el grado de 
cumplimiento de estas medidas ha sido mínimo, ya lo 

recordaba el señor Juli Fernandez, del Partido Socia·
lista. Siguen estando vigentes y nosotros seguiremos 
trabajando para que la Generalitat de Cataluña, pues, 
las implante. No podemos seguir viviendo de las ren·
tas, no podemos abandonar el sector del turismo que, 
como digo, sufre cambios en la demanda que son muy 
rápidos y que son muy importantes y, por tanto, noso·
tros daremos apoyo a la práctica totalidad de las medi·
das que contempla esta moción.

En la moción de Iniciativa, como digo, nos centrare·
mos en posicionarnos sobre las medidas relativas a los 
apartamentos turísticos y al impuesto sobre estancias 
turísticas, que son dos elementos también muy impor·
tantes.

Muchas gracias, señora presidenta, señor conseller, 
señores diputados y señoras diputadas.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor Quim 
Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Hola, bon dia. Més enllà de la casuística immediata 
que ha sorgit com a conflicte puntual perquè un se·
guit de barris de Barcelona i de gent que està absoluta·
ment..., que és, bàsicament, dany col·lateral d’una ob·
sessió turística que hi ha en aquesta ciutat i en aquest 
país, hagin sortit massivament a protestar, farts que 
se’ls tracti com a ciutadans de segona, que siguin bà·
sicament això, un dany col·lateral d’una operació espe·
culativa a gran escala, que és aquest país amb el sec·
tor turístic, a nosaltres ens agrada –ens agradaria i ho 
hem fet sempre que hem pogut amb el tema– fer una 
reflexió una mica més profunda de l’obsessió malal·
tissa que hi ha en aquest país pel turisme i com això 
està infectant i afectant diferents estructures econòmi·
ques i està afectant i infectant diferents planificacions 
de futur per un model econòmic just amb les persones, 
que no es basi en una explotació intensiva de les per·
sones, i just amb el territori, i que garanteixi un futur 
més enllà dels deu o quinze anys vista en què planifica 
el turisme la seva vida útil.

Hi ha, bàsicament, unes quantes característiques del 
model turístic en el qual s’està apostant per omissió 
d’altres planificacions econòmiques en aquest país, 
que és una centralitat, com deia, fruit d’una obses·
sió malaltissa, una centralitat del turisme en el model 
econòmic que a nosaltres ens sembla desproporciona·
da i desigualment repartides, fins a convertir bàsica·
ment Catalunya, com el País Valencià i les Illes Ba·
lears –i no és casual que siguin aquests territoris els 
que, òbviament, estiguin més subjectes a aquest model 
econòmic–, com el pati de darrere d’Europa, com el 
balneari d’Europa, com aquell lloc on, com que s’hi 
pot fer una mica tot i de tot, doncs, allà prosperen els 
projectes macroturístics, cosa que en altres llocs d’Eu·
ropa se’n cuiden prou que no els passi, se’n cuiden 
prou de degradar tant la qualitat de la mà d’obra, se’n 
cuiden prou de degradar tant la qualitat econòmica.
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Una sobredimensió del turisme respecte a la resta de 
sectors econòmics i, per tant, com que xuta, com que 
vénen inversions, doncs, tampoc cal trencar·se molt el 
cap a veure com promocionem altres economies més 
arrelades al territori i que generi més riquesa a llarg 
termini. Una concentració en el territori d’un deter·
minat model turístic que, òbviament, altera profun·
dament les estructures econòmiques d’aquell territo·
ri, fins, a més a més, després deixar camps erms. Una 
estructura de latifundi, malgrat tenir coneixement su·
ficient, xarxa suficient, gent suficient, capacitat d’ini·
ciativa suficient en el territori per generar un model re·
distribuït en el territori, un model de petit turisme, un 
model acollidor, un model amb alt valor afegit, mal·
grat tenir·ho, s’aposta una vegada i una altra –i aquest 
Govern ho ha tornat a fer promocionant zones turís·
tiques a la Roca del Vallès, amb BCN World, amb el 
model Barcelona tal com el coneixem–, s’aposta pel 
latifundi, per aquell inversor que té molts diners i que, 
òbviament, li surt absolutament rendible. Perquè bàsi·
cament en què es basa l’economia del turisme? Doncs, 
en l’explotació del territori a través de l’especulació. 
I aquest país, òbviament, l’Estat espanyol, diguem que 
és un camp abonat per especular amb el que es vulgui 
i on es vulgui –tenim el quilòmetre de costa més..., un 
dels quilòmetres de costa més urbanitzats d’Europa– 
i, òbviament, l’explotació intensiva de la mà d’obra.

És clar, depèn d’on es miri això, perquè si un es reu·
neix permanentment amb la gent de Fira de Barcelona 
i es reuneix permanentment amb els organismes que 
planifiquen les grans inversions, doncs, llavors hi veu 
els beneficis econòmics per tot arreu, hi veu la rendi·
bilitat econòmica. Però si un té al seu entorn jornalers 
del segle xxi, que són aquells que s’ocupen que tota 
aquesta economia funciona i és plenament conscient 
que són tres euros l’hora –tres euros i mig l’hora–  
el que cobren la mà d’obra barata del turisme, els joves 
catalans i catalanes que passen els seus estius i passen 
tot l’any vivint amb una precarietat absoluta amb hora·
ris, òbviament, que incompleixen tota legislació i tota 
regulació, és a dir, que se’ls cometen permanentment 
delictes, a sobre, que ningú persegueix, exactament 
amb la mateixa deixadesa que no es persegueix ni els 
pisos turístics, ni res, perquè aquí tot està permès si 
va amb el turisme, si va amb el model turístic d’inver·
sió fàcil, de diner fàcil, d’explotació, molta explotació 
sobre els jornalers del segle xxi, que és els que fem 
funcionar el turisme, els que hem mogut aquest país 
treballant hores i hores i hores amb horaris infinits i 
amb una desregulació absoluta d’aquest mercat laboral 
i, a més a més, especulant on es vol, urbanitzant bàsi·
cament on es vol, convencent ajuntaments...

I això té conseqüències absolutament nefastes, ha dei·
xat els ajuntaments endeutats, ha deixat urbanitza·
cions a mig fer per tot arreu, està sotmetent tota una 
generació a una explotació laboral que només es co·
neixia, justament, en el camp o en els marges del sec·
tor industrial. Aquest país té una capacitat d’innovació 
i està demostrant una capacitat d’innovació en el terri·
tori de crear un model turístic absolutament diferent, 
de model afegit, vinculat a la cultura, que traspassi 
els beneficis del turisme a altres sectors i creï riquesa, 
que, certament, se l’hauria de valorar molt més, i ai·

xò es fa sobretot canviant aquesta obsessió malaltissa 
amb el turisme de masses.

La presidenta

Per pronunciar·se sobre les esmenes, té la paraula l’il·
lustre senyor Juli Fernandez.

Juli Fernandez Iruela

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, voldria 
agrair a tots els portaveus dels grups que han fet es·
menes i als que no n’han fet, també, les seves inter·
vencions. Penso que d’aquesta moció sí que podríem 
treure algunes conclusions, que sí que hi ha un ampli 
consens: la necessitat de millorar la inspecció, la ne·
cessitat d’una aposta per la innovació i la formació, la 
necessitat de revisar la regulació d’habitatges d’ús tu·
rístic, el paper dels ajuntaments i també segurament 
una..., o sigui, destinar els recursos de l’impost de ta·
xes turístiques a més finalitats. Jo penso que aquestes 
cinc idees són clares.

És veritat que jo he intentat acceptar i transaccionar 
moltes esmenes. A la senyora Laura Massana, dir·li 
que les seves esmenes 1 i 5 no les puc acceptar perquè, 
d’alguna manera, transformava tota la moció que hi 
havia..., malgrat que no hi han diferències, i ho veurà, 
després amb la seva, com no tenim massa diferències 
de criteri, de model. Però de veritat que la seva moció 
posterior veurà que és molt més concreta que la meva, 
que és més àmplia i donava marge a poder incorpo·
rar diferents transaccions. Per tant, amb relació a les 
esmenes d’Iniciativa, dir que la número 1 no l’accep·
tarem; la 2, hi ha una transacció; 3, sí s’accepta; 4, no 
l’acceptem, i la cinquena, tampoc.

Pel que fa referència al Partit Popular de Catalunya, 
dir també, doncs, agrair la predisposició del senyor 
Luna quant a les seves esmenes. A la número 1, hem 
fet una transaccional; la número 2, l’acceptem; la nú·
mero 3, no l’acceptem; la 4, tampoc; 5, transaccional; 
6, l’acceptem; 7, també; 8, transaccional; 9, no s’ac·
cepta; la 10, sí que s’accepta. Per part de Convergència 
i Unió, també agrair al senyor Crespo la seva volun·
tat d’intentar, doncs, acordar aquestes propostes. És 
veritat que els punts números 2 i 7 no els accepten, 
però també queda molt clara la voluntat clara d’inten·
tar apostar per la innovació, i, en el cas del número 
7, que parlava d’impost d’estades turístiques, aposta 
per la revisió, malgrat que no han volgut concretar el 
que, per a nosaltres, era un punt importantíssim que 
era que el cent per cent, Barcelona pogués recaptar i 
gestionar el cent per cent d’aquest impost i, alhora, te·
nir capacitat normativa.

Però dir que, en el cas de Convergència, en l’esmena 
número 1 fem transacció; l’esmena número 2 no l’ac·
ceptem, la 3 la transaccionem, la 4 no l’acceptem, la 
cinquena sí que s’accepta, la sisena no s’accepta, per·
dó. I, per la part d’Esquerra Republicana, també donar 
les gràcies a la seva portaveu; l’esmena que tenen, la 
número 1, l’hem transaccionada.

Per tant, penso que és una moció que queda molt 
més complerta; queda, evidentment, amb un paper 
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molt clar de cara als ajuntaments, i també, com veu·
rem amb relació a la que veurem després, d’Iniciativa, 
aquesta podríem dir que és molt més àmplia i dóna 
molt més marge. La moció que vindrà posterior veu·
rem que fa molta èmfasi en el tema urbanístic.

Per tant, moltes gràcies a tots els portaveus per les 
vostres aportacions.

La presidenta

Cridem a votació.

(Jordi Turull i Negre demana per parlar.) Senyor Tu·
rull...

Jordi Turull i Negre

Sí, presidenta, per demanar votació separada dels 
punts 2 i 7.

(Laura Massana Mas demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Massana...

Laura Massana Mas

Presidenta, per demanar votació separada del punt 7.b.

La presidenta

7.b.

(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.) Senyor 
Rodríguez...

Santi Rodríguez i Serra

Senyora presidenta, per demanar votació separada de 
l’apartat 3.c.

La presidenta

Senyor Rodríguez, m’ha dit 3.d? (Veus de fons.) C, c, 
d’acord.

(Quim Arrufat Ibáñez demana per parlar.) Senyor Ar·
rufat...

Quim Arrufat Ibáñez

Votació separada dels punts 4 i 5.

La presidenta

Molt bé. Doncs... (Carina Mejías Sánchez demana per 
parlar.) Ah..., Senyora Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Sí, presidenta, per demanar votació separada del punt 
3.a, 3.b i 7.a.

La presidenta

D’acord. Doncs, comencem per les peticions de vota·
cions separades, i ho fem amb el punt 2.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 45 vots a favor, 80 en contra i  
2 abstencions.

Votem ara el punt 3.a. Perdó..., el punt 3..., sí, el punt 
3.a, d’acord –d’acord.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 106 vots a favor i 21 abstencions.

Votem ara el punt 3.b.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 105 vots a favor i 21 abstencions.

Votem ara el punt 3.c.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 94 vots a favor i 33 abstencions.

Votem ara el punt 4.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 127 vots a favor.

Votem el punt 5.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 127 vots a favor.

Votem el punt 7.a.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 50 vots a favor, 68 en contra i  
9 abstencions.

Votem el punt 7.b.

Comença la votació.

Ha estat aprovat rebutjat per 45 vots a favor, 68 en 
contra i 14 abstencions.

I votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 124 vots a favor i 2 abstencions.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el suport a la innovació en els 
processos productius (tram. 302-00204/10)

Passem al divuitè punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
suport a la innovació en els processos productius. Té 
la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Esquer·
ra Republicana de Catalunya, l’il·lustre senyor Oriol 
Amorós.

(Pausa.)
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Oriol Amorós i March

Gràcies, presidenta. Senyor conseller, senyores i se·
nyors diputats, amb el seu permís presentarem aquesta 
moció, que aborda un d’aquells problemes tan impor·
tants del nostre país, de la nostra economia, realment 
una de les qüestions fonamentals, d’aquelles que a tots 
ens preocupen i en què segurament trobem molts punts 
d’acord, com és la capacitat de fer que el nostre teixit 
productiu sigui un teixit productiu més innovador, i, per 
tant, com ho hem de fer, des dels poders públics, amb 
l’impuls d’aquest Parlament, des del Govern, per tenir 
un suport a la innovació dels processos productius, un 
suport a la innovació a les petites i mitjanes empreses, 
sobretot, que formen el gruix del nostre teixit productiu.

Una economia innovadora la tindrem, sobretot, si pre·
nem consciència que s’ha de basar, aquesta economia, 
en el desenvolupament industrial, en la nostra indús·
tria. L’economia catalana o serà industrial, o tindrà un 
gran tronc industrial, o no serà. O no serà innovadora, 
o li costarà molt ser innovadora. Per tant, tota política 
d’innovació ha de tenir aquest suport.

Aquesta és una moció que té dues parts, clarament: 
una part que vol instaurar, vol fer que aquest Parla·
ment o pretén que aquest Parlament es pronunciï sobre 
unes línies polítiques de com hem d’aconseguir aques·
ta economia més innovadora, i, per tant, assentar unes 
premisses que guiïn la nostra política amb el màxim 
acord i el màxim consens, i així és com hem abordat 
les esmenes que se’ns han presentat; i, després, té una 
segona part de fets concrets, que serien unes primeres 
passes per tirar endavant aquestes premisses.

La primera de les premisses ja l’hem anunciat, és a 
dir: una economia innovadora ho és si es basa en una 
economia industrial. La segona de les premisses és: 
«Ho hem fet molt bé a l’hora de mobilitzar recursos 
per generar recerca bàsica; no hem estat capaços, pe·
rò, que aquesta recerca incideixi en els nostres proces·
sos productius.» Catalunya és el quart país del món 
en producció d’articles científics en revistes científi·
ques de referència per capita –som molt bons, en ai·
xò–, però, en canvi, a l’hora de fer patents, a l’hora 
que aquesta innovació es tradueixi a les empreses ens 
costa molt. I, per tant, hem d’assentar unes premisses 
perquè això canviï.

I com ho podem fer? Home, si una part del finança·
ment públic a la recerca que donem el condicionem a 
la participació del sector privat, només que d’una ter·
cera part del que gastem –només que una tercera part 
del que gastem– en recerca diguéssim: «miri, això ho 
fiquem sí, per cada euro públic se’n mobilitzen tres de 
privats», ens situaríem ja a la mitjana europea d’inver·
sió en recerca, desenvolupament i innovació. Fixeu·vos 
si seria senzill! Però no seria tan senzill perquè partim 
d’una situació molt enrere. Per tant, en aquesta moció 
no diem: «per cada públic tres privats», sinó que diem 
«per cada públic, dos privats». Per ficar·ho una mica 
més fàcil i amb un termini de cinc anys. Però aquest 
principi s’ha d’instaurar en la nostra economia, per·
què, si no, no serem mai una economia innovadora.

El tercer principi que volem introduir també és que 
en el finançament de les estructures de recerca que te·

nim s’hi introdueixin elements variables amb relació a 
la transferència tecnològica que es produeixi. Fins ara 
tenim un finançament que té elements variables i té 
un reconeixement variable, en funció dels mèrits aca·
dèmics. Home, doncs, més que mèrits acadèmics, que 
també, que està molt bé, afegim·hi també valor per a 
la indústria, valor per al sistema productiu.

Quart element, el paper de l’Estat. Tot i que fins ara 
els he parlat molt de la necessitat d’involucrar els pri·
vats, el paper de l’Estat continua sent essencial. L’Es·
tat emprenedor és fonamental per crear ecosistemes 
innovadors que generin –que els generin– processos 
productius d’alt valor afegit. I les grans marques mun·
dials que avui podem apreciar i conèixer que tenen 
una imatge que el sector privat ha estat molt creatiu 
i molt innovador, darrere de totes elles, darrere d’In·
ternet, darrere del mateix Internet i de les cinc grans 
marques d’Internet, darrere de totes elles hi ha hagut 
inversió pública estatal que ha creat ecosistemes inno·
vadors i que ha afegit diner públic en la recerca bàsica.

Cinquè principi, seria que..., tot això és molt impor·
tant, com que és tan important no podem dir: «Escol·
ti, ho farem amb fons europeus.» La Generalitat ha de 
fer reserves pròpies. (L’orador pica amb el puny a la 
tribuna.) I és per això que demanem que en aquesta 
moció, també, hi hagi un compromís pressupostari de 
10 milions d’euros el 2014, de 15 –és a dir, amb un 
increment del 50 per cent– el 2015, i de 20 milions 
el 2016 en matèria d’innovació. Perquè, si no, tot el 
que hem dit fins ara en el terreny dels principis, a l’ho·
ra dels fets seria molt poc. I no només això, sinó que 
també demanem que aquelles estructures d’innovació 
tan importants per a la pime, que són els centres tec·
nològics avançats, facin...

La vicepresidenta primera

Senyor diputat...

Oriol Amorós i March

...ja, d’una vegada –acabo, presidenta–, un procés d’in·
tegració que els doni economia d’escala i tinguem, en 
aquests centres tecnològics avançats, el veritable de·
partament de recerca i desenvolupament de tota la 
nostra petita i mitjana empresa.

Per tant, integració, recursos i... (La vicepresiden-
ta primera retira l’ús del micròfon a l’orador i aquest 
continua parlant uns moments. Alguns aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Hi han presentat esmenes dos grups parlamentaris. 
Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari So·
cialista, té la paraula la diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades. Bé, 
com ha dit el senyor Amorós, és veritat que aquest  
és un tema d’una rellevant importància per al futur  
de l’economia i per a la millora de la competitivitat de 
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l’economia del país. També val a dir que el mes de ju·
liol ja en vàrem parlar, perquè recordo, doncs, que es 
va aprovar una moció el 10 de juliol en aquest mateix 
Ple, fa tot just tres mesos, en què vam aprovar també 
molts aspectes –era una proposta inicial del grup que 
represento–, vam acceptar moltes esmenes, perquè fos 
un document i fos una moció enriquida i millorada per 
cada un dels grups. I, realment, el que podem veure 
amb aquesta moció que presenta Esquerra Republica·
na és que és bastant similar, fins i tot accepta algunes 
esmenes que són iguals que aquelles que ja es van pre·
sentar en aquella moció aprovada el juliol, no?

Per tant, nosaltres no podem fer res més que apro·
var·la. Hem fet algunes esmenes, que s’han acceptat. 
Retirem l’esmena número 5, perquè hi ha hagut un..., 
nosaltres demanàvem un augment de la partida, i sem·
bla que la proposta que feia, en xifres, en valor abso·
lut, el senyor Amorós, doncs, és més elevat. Però en 
la resta votarem favorablement, perquè és una esmena 
que incorpora tot allò que nosaltres també ja vam pre·
sentar i vam aprovar el mes de juliol, i que, evident·
ment, mostra la importància i la necessitat d’avançar 
en el que representa la transferència de coneixement 
i de tecnologia a la nostra economia i al nostre país.

Ja vam dir en aquell moment que si en alguna cosa 
som excel·lents a Catalunya és en la recerca bàsica, i 
en aquest sentit, doncs, tenim molts exemples que ai·
xò, doncs, ens ho mostren.

En canvi, sí que hi ha un cert consens també que, en 
l’àmbit de la innovació, de la transferència del conei·
xement de les universitats, dels centres tecnològics a 
l’empresa, a l’empresa en benefici de la millora de la 
qualitat de vida de les persones, de la competitivitat 
també de les mateixes empreses, doncs, en això no 
som tan excel·lents, més aviat, al contrari, necessitem 
avançar i avançar molt.

Per tant, una mica d’aquesta lògica sorgia la propos·
ta que fèiem nosaltres, i entenc que també la que fa 
el senyor Amorós, que és intentar, doncs, avançar una 
mica més i posar alguns objectius que ja existien en 
aquella moció, com, per exemple, intentar acostar·nos 
a aquest 2 per cent del PIB amb recursos públics i pri·
vats per dedicar·los a la transferència, tal com marca 
l’Europa 2020 i també el RIS3, i després el RIS3CAT, 
que ha marcat també Catalunya; parlar dels parcs tec·
nològics; parlar també dels centres tecnològics, que és 
veritat que estan en un procés en aquests moments de 
fusió o d’integració per intentar, amb aquesta agrega·
ció, ser més competitius.

Nosaltres aquí també tenim alguns dubtes que ens 
agradaria, doncs, que el Govern també ens pogués 
aclarir al més aviat possible, perquè un dels elements 
importants del nostre país, pel que fa als centres tec·
nològics i pel que fa a la seva pròpia naturalesa, que és 
aquella d’estar molt arrelada a un territori, centres tec·
nològics que sorgeixen moltes vegades de la iniciativa 
del territori, d’ajuntaments, d’institucions, de patro·
nals, de sindicats en aquell territori..., doncs, aquests 
centres tecnològics el que patim o el que ens fa por, 
i per això ho hem posat en una esmena i el senyor 
Amorós ens ho ha acceptat, és que intentem garantir 

no aquell arrelament en si, sinó que realment aquests 
centres segueixin ajudant aquell teixit del territori que 
han ajudat durant molts anys. I que han permès que en 
el seu moment, fa vint anys, doncs, moltes empreses 
del territori tinguessin internet i correu electrònic i pà·
gina web –una cosa que ara ens sembla increïble, però 
fa vint anys no ho era tant. I, per tant, no voldríem que 
això es deixés de costat. Per això hem volgut que, d’al·
guna manera, aparegués en aquesta moció.

Ens sembla que cada un dels punts que es tracten són 
importants, ja els havíem treballat.

Hi ha una esmena que no ens l’accepta el senyor Amo·
rós, la que fa referència als incentius dels investiga·
dors, perquè, com deia ell..., és a dir, tinguin un incen·
tiu a fer transferència de tecnologia a les empreses i 
que això consti en el seu currículum. Ens deia ell que 
no hi ha, que sembla, doncs, que no hi ha autonomia 
universitària per fer això, però, després, llegint la mo·
ció que nosaltres havíem aprovat, hi ha un text molt 
similar a aquest; per tant, no ho acabo d’entendre. Pe·
rò, en tot cas, és igual, com que hi ha una moció apro·
vada en què ja apareix que s’ha de millorar el sistema 
d’incentius de transferència per als investigadors dins 
les universitats catalanes justament per afavorir això, i 
que no només en els currículums conti fer papers i fer 
recerca bàsica, sinó també transferència, doncs, ja es·
tem tranquils, no?

Sembla que aquí no ho podrem incorporar, però està a 
la Moció 131/X, i, per tant, doncs, això es farà. I espe·
rem que, tal com diu també algun dels punts de la mo·
ció d’Esquerra Republicana, es puguin presentar els 
resultats, o, com a mínim, com es va avançant, quin és 
el treball que es va fent en aquest àmbit en el Govern. 
Perquè em sembla que això és clau, que és molt im·
portant. I ens agradaria als grups de l’oposició, ja que 
es mostra la nostra preocupació i interès per aquest te·
ma, doncs, que el Govern pugui venir, en aquest cas, 
a la Comissió d’Empresa i Ocupació a explicar com 
avancen aquests treballs tan importants per al futur de 
la competitivitat de l’economia del país.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parla·
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa, té la paraula la diputada Lorena 
Vicioso.

Lorena Vicioso Adria

Gràcies, presidenta. Primer de tot als companys que 
han treballat aquesta moció el treball que s’ha fet. En·
tenem que és difícil diferenciar i separar el que per 
nosaltres ha de ser un conjunt i un procés.

Estem d’acord amb el que deia el conseller Mas·Colell 
quan deia que no podem entendre la recerca, el desen·
volupament i la innovació com a coses diferents, sinó 
que són aspectes complementaris i els hem d’entendre 
com tot un procés conjunt.
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En aquesta moció es parla i es demana concretament 
com transferim els nostres coneixements, la nostra re·
cerca aplicada als processos productius de les nostres 
empreses, a Catalunya, per tal de generar feina.

Compartim la preocupació que mostrava el senyor Amo·
rós en la seva interpel·lació quan preguntava: «Aquests 
fons públics es veuen en la competitivitat? Milloren la 
productivitat del país? Serveixen per a la innovació? 
Generen feina?» Totes aquestes preguntes per nosal·
tres es poden reduir en tres preguntes claus: en quin 
percentatge?, com ho fem?, en què i qui lidera aquesta 
inversió pública que ha de generar aportacions de fons 
privats per influir en el sistema productiu i així gene·
rar feina?

Llavors, primer, en quin percentatge. Per una ban·
da, partim de la base que a Catalunya la proporció de 
fons privats en recerca, desenvolupament i innovació 
és molt inferior a la resta de països de l’entorn. Per 
tant, s’ha d’incentivar aquesta aportació de fons pri·
vats. Però, evidentment, amb la nostra esmena deixem 
clar que cal que hi destinem només una part de l’es·
forç públic, perquè, si no, la recerca bàsica es veurà 
agreujada. No ens hem d’oblidar que aquesta també és 
necessària, que fa que molta recerca bàsica s’elabori. 
Nosaltres, per exemple, la podem utilitzar per orientar 
moltes de les nostres polítiques que fem aquí, al Par·
lament.

Per altra banda, per respondre quin percentatge, expli·
quem en la nostra esmena..., hem d’intentar arribar a 
complir els objectius fixats globalment del 2 per cent 
del PIB, tal com s’estableix a l’estratègia europea 2020 
per tal d’acostar·nos a les regions europees més cap·
davanteres. Això ja es deixava clar en la moció que 
ens va presentar anteriorment el Partit Socialista.

La segona pregunta: com?, com destinem els nostres 
recursos i quina és la nostra inversió? Doncs, hi ha una 
comissió de seguiment del Pacte nacional de recerca i 
innovació, el qual elaborà un informe i on s’esmenta 
exactament en quina situació es troba la inversió en 
investigació i desenvolupament. I el que nosaltres pro·
posem amb les nostres esmenes és consensuar, amb 
els principals actors polítics, universitaris, empresa·
rials i socials conjuntament amb aquesta comissió, 
per tal de fer l’anàlisi pertinent i fer la revisió d’aquest 
pacte per tal de respondre les preguntes que bé feia el 
diputat Amorós.

En el darrer Ple escoltava coses com: «Si no innovem, 
correm el risc que siguem eliminats per altres.» Es·
coltava també: «No serem una economia del coneixe·
ment si no tenim clar dues coses: una, que necessitem 
una economia sòlida, i, dues, que cal un esforç en re·
cerca i innovació per mobilitzar aquests recursos pri·
vats.» No són paraules meves, són paraules del senyor 
Amorós.

I és aquí on em dóna peu a respondre la tercera pre·
gunta: en què invertim? Nosaltres creiem que la nostra 
inversió en recerca, desenvolupament i innovació ha 
de ser la base de la nostra activitat productiva per sor·
tir de la crisi; ha de ser la base per tal de mantenir la 
nostra prosperitat i l’estat del benestar del nostre país.

Per tant, jo ho miraria des d’una altra perspectiva; és 
a dir, hem de prioritzar la recerca aplicada en sectors 
que ens facin ser el país que transformi les dificultats 
de la seva societat invertint en recerca i innovació, do·
nant prioritat a sectors com l’estalvi i l’eficiència ener·
gètica, el benestar de les persones o la promoció de 
la igualtat de gènere; en definitiva, sectors estratègics 
per impulsar un sector productiu de futur, per sortir 
ben parats d’aquesta crisi i no ser un país de mà d’obra 
barata, de turisme, sol, platja i casinos del sud d’Euro·
pa, que és la imatge que estem donant.

Pel que respecta al punt número 2, podem entendre la 
lògica d’optimització, d’endreçar aquesta fragmenta·
ció per optimitzar els recursos que justifiquen aques·
ta integració dels sis centres de grans tecnològiques 
que existeixen a Catalunya, perquè això pot significar 
un lideratge del nostre sistema productiu i processos 
industrials del nostre futur. I aquí respon la nostra ter·
cera pregunta.

Nosaltres no compartirem que això no estigui negoci·
at, dialogat i treballat amb els diversos sectors polítics 
i sectors territorials i sectors implicats. I tampoc com·
partirem el que va deixar clar el conseller Puig, que no 
té la voluntat de treballar per acabar construint un mi·
nisteri de transferència tecnològica, sinó de construir 
una estructura liderada pel mateix sector industrial, és 
a dir, per les empreses, pel seu patronat, amb impuls 
públic, de tots, i, per tant, amb lideratge privat. En ai·
xò no ens trobareu.

La vicepresidenta primera

Diputada...

Lorena Vicioso Adria

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la seva posició té la paraula, pel Grup Parla·
mentari Popular, el diputat Jordi Roca.

Jordi Roca Mas

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputades..., 
presentamos una moción de Esquerra Republicana 
sobre innovación que, como suele pasar, está llena 
de lugares comunes, tópicos, wishful thinking y pro·
paganda, tanta propaganda, que son capaces de salir 
aquí, a este atril, y decir: «Som uns cracs.» Pero luego 
ellos mismos dicen –no son datos míos–, reconocen 
que el modelo catalán no atrae inversión privada, que 
la Unión Europea nos ha bajado a la tercera división 
de las regiones en innovación o que, por ejemplo, el 
Gobierno Vasco, que gestiona menos PIB vasco que 
el Gobierno catalán, destina un 64 por ciento más de 
presupuesto a innovación, pero es que en los resulta·
dos, con solo un 64 por ciento, que el Gobierno cata·
lán destina a estructuras de estado, obtiene un 1.200 
por ciento mejores resultados.
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No sé por qué nos hablan de economía innovadora si 
hasta ahora lo único que han hecho ha sido economía 
impositora, solo han creado impuestos y solo han su·
bido impuestos. Porque si ustedes creyeran en inno·
vación, el viernes pasado, que era cuando tocaba, hu·
bieran presentado los presupuestos de la Generalitat. 
Y ese 64 por ciento más que ahora destinan a estruc·
turas de estado lo hubieran destinado a innovación, 
pero no lo han hecho. Con lo cual, por muchas pala·
bras que tengan, no son creíbles.

En el año 2003 la agencia madrileña McCann Erick·
son sacó un spot –para mí es el mejor spot publici·
tario que he visto–, llamado «Reconciliación», para 
su cliente Coca·Cola, en el que se veía una pareja que 
usaba a su hijo para lanzarse reproches, en plan «ci·
zaño»: «No haces esto, no dices lo otro.» El hijo pre·
fiere convertirse en «cizaño»..., en Cyrano y convertir 
esos reproches en «me gusta tu pelo», «me gustan tus 
ojos», «me volvería a casar contigo todos los días de 
mi vida». En Cataluña, en la Cataluña política..., hay 
dos Cataluñas políticas: la Cataluña «cizaño» y la Ca·
taluña Cyrano.

La Cataluña «cizaño» la representa un antiguo conse-
ller de innovación, que decía el otro día que el Ébola 
es la peste española. Supongo que en la línea del Go·
bierno, que el adversario es el Gobierno español; es 
decir, el enemigo es España. O aquello de «el caste·
llano es un idioma para chachas», y ahora dicen que 
el árabe debe ser vehicular. O el «Espanya ens roba». 
O el «España no es una democracia». Toda esa peda·
gogía del odio pagada con las estructuras de estado 
que se gastan que se deberían gastar en innovación.

Pero se puede convertir en Cyrano, se puede ir hacia 
la reconciliación, también en innovación. Y voy a po·
ner unos ejemplos. España instaló su equipamiento 
científico más importante en Cataluña, el sincrotrón; 
la Asociación Española contra el Cáncer destina la 
mitad de sus fondos en inversión en centros en Catalu·
ña, fondos de toda España. España también quería po·
ner el ITER, una gran instalación internacional en la 
provincia de Tarragona; desgraciadamente, oportuni·
dad perdida, porque teníamos en Cataluña un tripartit 
antinuclear. O incluso el portavoz de innovación del 
PP en el Congreso de los Diputados es de Tarragona. 
Ya sé que mencionar ante el nacionalismo tanta Espa·
ña y tanta Tarragona es mencionarles la bicha, pero es 
así: España cree en Cataluña, incluso cree en Tarrago·
na, cosa que a veces desde aquí no pasa.

Hay dos Cataluñas: la del nacionalismo «cizaño», la 
de la pedagogía del odio, la que nos promete aho·
ra más educación, más sanidad, más innovación; nos 
promete hasta helado de postre; la de los cracks que 
durante treinta y cinco años desembarcaron en la re·
gión más rica de España y nos han dejado la burocra·
cia más cara y más endeudada de Europa.

Frente a la Cataluña «cizaño», del nacionalismo «ci·
zaño», la Cataluña Cyrano, que también podemos dar 
más educación, más sanidad y más innovación; más 
innovación, sí, no gastándolo en estructuras de estado 
ni en pedagogía del odio y gastándolo en innovación. 

Ese 64 por ciento más que aquí se gasta en estructuras 
de estado debería ir a innovación.

Y eso también se puede hacer votando, votando que los  
ciudadanos envíen a los cracks al banquillo, no solo 
por incompetentes, que lo son –y lo dicen sus propios 
datos, todo lo que he dicho yo está en la interpelación 
que le hacía Esquerra Republicana a Convergencia–, 
sino porque son ustedes, con su pedagogía del odio, 
un cúmulo de las peores ideas del siglo xix y los peo·
res sentimientos del siglo xx. Más reconciliación, más 
Cyrano y más innovación.

Muchas gracias.

La vicepresidenta primera

Pot intervenir, per fixar la posició del Grup Parlamen·
tari de Ciutadans, la diputada Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gracias, señora presidenta. Senyor conseller, señores 
diputados, señoras diputadas, hoy debatimos una mo·
ción de Esquerra Republicana de Cataluña que habla 
sobre un tema también muy importante, como es la in·
novación en un sentido amplio, en investigación, de·
sarrollo e innovación. Es una realidad que Cataluña 
tiene una posición muy interesante, privilegiada, en la 
investigación básica, en la primera de las tres partes 
que tiene este gran proceso que es la investigación, el 
desarrollo y la innovación, y así se refleja en el núme·
ro, por ejemplo, de publicaciones científicas que llevan 
a cabo, pues, científicos catalanes o centros de investi·
gación ubicados en Cataluña. Esto quizá se debe a que 
ha habido un sistema de incentivos a la producción de 
investigación básica, pues, que realmente ha dado una 
buena posición a Cataluña.

Pero nuestro problema aquí realmente es cómo trans·
formamos esta investigación básica en innovación 
aplicada al sector productivo, a las empresas, a la in·
dustria, lo que se llama «la transferencia tecnológica», 
que sigue siendo nuestro talón de Aquiles. Y no es que 
siga siendo nuestro talón de Aquiles, sino que vamos 
empeorando en este sentido, porque recientemente se 
ha hecho un ranking a nivel europeo y la región de 
Cataluña –porque este ranking es a nivel de región–, 
pues, ha perdido posiciones.

Por tanto, es una evidencia que hay que seguir traba·
jando y que no podemos bajar la guardia, porque sin 
duda la investigación, el desarrollo y la innovación es 
una de las claves de la salida de esta crisis y una clave 
de nuestro futuro. No solo es una clave para el futuro 
de Cataluña o para el conjunto de España, sino que a 
nivel de la Unión Europea se tiene muy claro que es·
ta debe ser una prioridad. Hay estrategias a nivel eu·
ropeo en este sentido, la estrategia europea 2020, la 
estrategia del RIS3, que a nivel regional también es·
tá definida a nivel catalán, y también a nivel de Cata·
luña, pues, existen pactos y planes de la innovación. 
Que, por cierto, se tienen que redefinir gracias a un 
acuerdo al que se llegó hace unos meses con una mo·
ción del Partido Socialista.
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Que me gustaría también incidir en esta moción... Ha·
ce escasos meses, antes del verano, se aprobó por un 
amplio consenso una moción del Partido Socialista 
que hablaba exactamente de este tema, de la investi·
gación, el desarrollo y la innovación, y hacía énfasis 
en nuestro talón de Aquiles, que, como decía antes, 
era la transferencia tecnológica. Esta moción del Par·
tido Socialista, pues, resulta que tiene medidas mucho 
más concretas, mucho más ambiciosas, y quizás mu·
cho más interesantes que las que pocos meses después 
nos presenta Esquerra Republicana. Y aquí cabe ha·
cernos una pregunta, y es: ¿cuál es el grado de cum·
plimiento de la moción que se aprobó hace pocos me·
ses en esta cámara por parte del Gobierno también de 
la Generalitat?, ¿qué es lo que se ha desarrollado? No 
lo sabemos, ¿no?

Como dicen, la innovación no cae de los árboles, sino 
que la innovación necesita de un microclima innova·
dor para que se produzca, y eso requiere de medidas 
concretas. Es un dato objetivo que a nivel de la Unión 
Europea la media de inversión público·privada en in·
vestigación y en desarrollo e innovación es de alre·
dedor de un 2 por ciento, cuando en Cataluña y en el 
conjunto de España estamos todavía muy alejados de 
esa cifra. Pero no solo hay que centrarnos en cuánto 
es la inversión que desde los diferentes gobiernos se 
apuesta en la innovación, sino también cómo se gasta 
ese dinero y quiénes son los agentes que participan en 
este modelo. Uno de los elementos fundamentales que 
también se ha hablado aquí es la necesidad de captar 
más recursos privados. A nivel de la Unión Europea 
hay un porcentaje de participación del sector privado 
que es mucho más elevado que en el nuestro. Y esto no 
significa que debamos dejar la innovación en manos 
exclusivamente del sector privado, porque el sector 
privado muchas veces, de forma quizá lógica, lo que 
busca es rentabilidad más a corto plazo; pero desde 
los sectores públicos, pues, siempre hay que tener una 
visión más a largo plazo y una visión también de re·
percutir en el conjunto de la sociedad. Pero, sin duda, 
sin la participación del sector privado no se innovará 
en Cataluña.

Nosotros también apostamos por un sistema de incen·
tivos similar al que se ha hecho en la investigación bá·
sica y que ha dado muy buenos resultados; también 
un sistema de incentivos concretos, que no se recoge 
en esta moción –aunque suerte que sí se recogía en la 
moción del Partido Socialista–, para la transferencia 
tecnológica.

Y otro tema importante es la coordinación o la inte·
gración de los centros tecnológicos avanzados, de la 
xarxa Tecnio. Aquí vemos que nos falta muchísima 
información; salen últimamente noticias en la prensa, 
pero nosotros a nivel parlamentario, pues, no sabemos 
cómo se plantea esta integración.

Sin duda, y en definitiva, hay que apostar también por 
el sector de la industria. Las economías más indus·
trializadas son las economías más innovadoras, y las 
economías más innovadoras son las que son más com·
petitivas y están en mejores condiciones para afrontar 
los retos del futuro. Por tanto, los diferentes gobier·
nos, por supuesto también el Gobierno de la Generali·

tat, tienen que apostar por la industria, tienen que des·
tinar más recursos a la investigación, pero ser capaces 
también de atraer recursos, capital privado, y apostar 
por la economía del conocimiento. No es que sea una 
tarea fácil, pero es una tarea imprescindible, y noso·
tros constatamos que desde el Gobierno de la Genera·
litat no se hace lo suficiente, y seguiremos trabajando 
para que se cambie esta tendencia.

Muchas gracias, señora presidenta, señor conseller, 
señores diputados, señoras diputadas.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula la senyora Isabel 
Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Bon dia. Per fixar el posicionament de la CUP · Alter·
nativa d’Esquerres. Nosaltres hem entès que aquesta 
moció, bàsicament, contemplava una idea principal, 
troncal, diguéssim, estructural, i una altra de comple·
mentària. La principal ja s’ha dit: convertir la innova·
ció en una política pública, estratègica, i, a més a més, 
que pivoti en el capital privat. En definitiva, no?, apel·
la que el Govern treballi per atreure capital privat en 
l’esforç públic de recerca, de desenvolupament i d’in·
novació, i que a més a més, el grau de finançament es 
moduli en funció de la transferència tecnològica a les 
empreses. La complementària entenem, en tot cas, que 
és l’organització de la xarxa de centres tecnològics.

Bé, nosaltres, d’inici, no compartim el plantejament 
general de la moció. No el compartim, perquè ente·
nem que és un mal enfocament començar a planificar 
la inversió pública en innovació en base al benefici es·
perat. Entenem que és un mal enfocament que el be·
nefici esperat –per tant, l’aportació privada– determi·
ni quines són les prioritats en la inversió. I entenem 
que és un mal enfocament, per tant, que la innovació 
de promoció pública s’orienti a satisfer l’interès de les 
empreses, i no l’interès general, que és el que hauria 
de ser, des del nostre punt de vista.

Això vol dir que rebutgem l’entrada del capital privat 
en la innovació? No. Vol dir que perquè el capital pri·
vat pugui operar en la innovació ha de complir, des 
del nostre punt de vista, o ha d’atendre a tres aspectes 
clau: a la fixació de prioritats, a la planificació de com 
es durà a terme aquella inversió i al retorn o, per tant, 
a la reversió d’allò que tu estàs aportant a l’empresa 
pública mitjançant transferència de tecnologia o no.

En tot cas, deia, per nosaltres no queda clar quines són 
les prioritats que es busquen, perquè sembla que la 
prioritat central, precisament, o exclusivament, sigui 
la transferència tecnològica a les empreses. En tot cas, 
això és accidental o és un mitjà, però no hauria de ser 
la prioritat principal. La prioritat principal ara mateix 
o el que hauria de ser fruit d’una inversió pública és, 
per nosaltres, la satisfacció de l’interès general. I això 
passa per cobrir les prioritats de la majoria de la po·
blació, això passa per intentar acabar amb l’atur..., sí, 
ho posa, però també estudiar o facilitar els mecanis·
mes de reducció de la jornada laboral, satisfer les ne·
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cessitats bàsiques de la població, que queden sempre 
en un segon terme si això ho hem de deixar de la mà 
que les empreses trien què volen investigar o no, o en 
tot cas què els generarà beneficis o no.

Sobre la planificació, bé, nosaltres pensem que, és 
clar, planificar de manera democràtica és clau, és im·
prescindible, més que res per a no deixar·ho en les 
mans del mercat, que el mercat, a part de subvencio·
nat, és anàrquic i, a part d’anàrquic, és tirà, i no ente·
nem que sigui un bon distribuïdor o fixador de priori·
tats per a la majoria.

Per altra banda, el que no queda clar en la moció és 
la reversió, és a dir, com reverteix tota aquella inver·
sió pública en innovació a millorar la qualitat de vi·
da de les persones. No ho sabem veure, perquè, com 
diem, va totalment orientada a l’atracció del capital 
privat, que no ens semblaria malament si en aquests 
tres punts estigués clar.

Per tant, assumint fins i tot que vostès plantegen que 
ha de ser així, no?, que s’ha d’invertir d’aquesta mane·
ra, no hem sabut buscar quins són els mecanismes de 
correcció que permeten que no acabi generant·se una 
descompensació de la inversió pública cap a la genera·
ció de beneficis privats, que només reverteixen en but·
xaques privades i que, en tot cas, no fan cap contribu·
ció ni al país ni a la indústria del país, sinó al contrari; 
i jo crec que, de casos d’empreses que han rebut bene·
ficis en espècie, diríem, i que després han deslocalit·
zat les seues plantes, en tenim molts. I, en tot cas, en·
tenem que no hi han mecanismes de correcció, quan 
tots sabem, i s’ha dit, no?, que els grans monstres de 
la innovació han necessitat majoritàriament la inver·
sió pública, perquè no s’atreveixen a assumir riscos. 
I també sabem, a més a més, que el 70 per cent dels 
casos que acaben revertint en unes millores tecnològi·
ques provenen de les universitats. I a més a més en te·
nim dos casos a l’abast, ben a prop, de dos universitats 
catalanes, de dos spin-offs que acaben de rebre molts 
milions per a tirar endavant i que en tot cas el Govern 
assumia o almenys, més o menys, la despesa pública 
assumia gran part de l’assumpció d’aquests riscos.

Per tant, votarem a favor només de la part que estableix 
o fixa prioritats. A la resta ens abstindrem. I creiem 
que el nou país passa, com dèiem, per orientar totes les 
inversions en base a què volem aconseguir –és a dir, 
prioritats–, en base a com ho farem –planificació– i en 
base a què en trau la ciutadania a canvi –reversió.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula la il·lustríssima senyora Montserrat 
Ribera.

Montserrat Ribera i Puig

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats i diputades, 
des del nostre grup entenem que la innovació és un 
element bàsic per al progrés econòmic i per a la gestió 
de les organitzacions, i cal entendre, entenem, la inno·

vació com una suma d’idees que aporten valor i que 
finalment donen resultats a les empreses i a la societat. 
La tecnologia, els avenços de la ciència, la receptivitat 
de captar les necessitats del mercat i la creativitat en la 
capacitat de resoldre problemes són fonts d’innovació.

Per tant, la recerca, el desenvolupament i la creativi·
tat ens porten directament cap a la innovació, i, com més 
re cerca, desenvolupament i innovació té un país, més 
progrés aporta a la seva societat i més quantitat i es·
tabilitat laboral dóna als seus conciutadans. I, si nos·
altres no innovem i les nostres empreses són menys 
competitives, correm el risc de patir molt en un futur 
si ens quedem enrere.

I no se’ns escapa que la crisi econòmica a Catalunya 
ha minvat el nombre d’empreses i el nombre de recur·
sos que les empreses destinen a aquest concepte. I a 
ningú se li escapa que cal donar un impuls a les polí·
tiques de suport a la innovació, i per això l’estratègia 
industrial de Catalunya del Govern de la Generalitat 
contempla com un dels quatre programes estratègics 
el de la innovació empresarial.

I ho va dir el senyor Amorós, i també ho va dir el con·
seller en la interpel·lació: som un dels països amb més 
quantitat per capita de publicacions científiques del 
món, i també un dels que més recursos obté d’Euro·
pa en els projectes competitius de recerca. Però com 
es trasllada tot aquest coneixement als projectes in·
dustrials i empresarials? Com fem que tota aquesta 
recerca i tot aquest desenvolupament que es produeix  
a Catalunya arribin a les nostres empreses a través 
de la transferència tecnològica? Doncs, aquí tenim el 
nostre gran handicap: fer que tota aquesta recerca i 
aquest desenvolupament que fa el nostre país arribin 
a les nostres empreses i a les nostres organitzacions. 
I nosaltres pensem que per aconseguir·ho almenys són 
necessàries quatre tipus d’accions.

La primera és mantenir el sistema de recerca que avui 
tenim, valoritzant l’estratègia i la transferència tecno·
lògica.

La segona és la importància de la xarxa Tecnio, for·
mada per sis grans centres tecnològics que ara estan 
en procés d’integració per convertir·se en un gran cen·
tre de transferència tecnològica guanyant dimensió, 
reduint l’actual dispersió, guanyant capacitat per apro·
fitar·se de les economies d’escala que es produeixen 
i, no menys important, guanyar en competitivitat en 
el marc del RIS3 a Europa, que és on realment po·
dem anar a buscar molts recursos. I la voluntat del Go·
vern és que aquesta estructura sigui liderada pel sec·
tor industrial i empresarial –nosaltres sí que hi estem 
d’acord–, per descomptat amb l’impuls públic que si·
gui necessari, i posant a disposició del teixit industrial 
de Catalunya, un país industrial que ja arriba al 20 per 
cent per al sector industrial dins de la nostra econo·
mia, del pes del sector industrial..., i un gran instru·
ment per a les gairebé 39.000 empreses catalanes i per 
als seus 550.000 llocs de treball que tenim.

La tercera és que convé activar la demanda tecnològi·
ca de les nostres petites i mitjanes empreses, i hem de 
convertir i revertir tot aquest coneixement a les nos·
tres empreses via innovació tecnològica de producte, 
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de serveis, de processos o de formes d’organització. 
I per això des del Govern s’han posat a l’abast molts 
programes d’estímul: el Programa d’iniciació a la in·
novació, els bons tecnològics, els incentius fiscals, el 
suport a les start-ups tecnològiques, préstecs de l’ICF 
per a innovació...

I també cal, com deia el senyor Amorós, en quart lloc, 
que es mobilitzin aquests recursos privats fruit de la 
inversió pública en aquests conceptes. I per això són 
necessàries dues coses: que millori la situació econò·
mica i la implicació de tots, d’aquests diputats al Par·
lament per impulsar resolucions com la que fem avui, 
del Govern intentant posar més recursos i programes 
a l’abast del centre tecnològic i de les empreses, dels 
investigadors posant més esforç a fer arribar al mer·
cat els desenvolupaments tecnològics, de les impre·
ses invertint més i gestionant millor la seva innovació, 
però, deixin·me que ho digui, també dels centres tec·
nològics fent una política divulgativa i comercial més 
agressiva, en el bon sentit de la paraula, i més proacti·
va. I ho dic per una petita experiència de la meva co·
marca, d’un petit centre tecnològic que va començar a 
moure’s, a conèixer empreses, i realment, doncs, mol·
tes d’aquestes empreses s’han interessat i han adaptat 
programes i petites innovacions en els seus productes. 
Crec que per això només ja val la pena.

I només referir·me, en últim lloc, que avui hi ha hagut 
una intervenció d’un crac d’aquest Parlament, que jo 
només li diria que la ignorància és atrevida –avui que 
parlem de coneixement–, i també li diria que només 
ofèn qui pot i no qui vol.

I, per últim, anunciar el nostre vot favorable a aquesta 
moció sobre la innovació.

(Remor de veus.)

La presidenta

Té la paraula, per pronunciar·se sobre les esmenes, l’il·
lustre senyor Oriol Amorós.

Oriol Amorós i March

Gràcies, senyora presidenta. Gràcies, senyores i senyors  
diputats, a tots excepte al crac, a qui, francament, la 
senyora Ribera ja m’ha estalviat de contestar·li, no? 
En tot cas, el problema de recerca i desenvolupament  
en aquest país és pitjor del que pensava. Hi ha un grup en  
aquesta cambra que té un problema de lectoescriptu·
ra, perquè no ha llegit res, no ha entès res, i tampoc ha 
escrit res. Perquè quan algú està en desacord amb tot 
s’espera que faci alguna proposta. Vostè, senyor Roca, 
ha estat totalment incapaç ni d’entendre el que ha lle·
git ni d’escriure absolutament res.

Dita aquesta qüestió, vull agrair molt sincerament la 
intervenció de tots els grups, amb els quals, doncs, hi 
han punts de discrepància i punts d’acord, però en tot 
cas hem abordat amb responsabilitat, entenc, o s’ha 
abordat amb responsabilitat un tema important per al 
país.

Per tant, les esmenes del Grup Socialista i del Grup 
d’Iniciativa en bona part les acceptem. Les acceptem 

perquè creiem que és bo reafirmar alguna cosa que 
s’havia dit en la moció anterior, presentada pel Grup 
Socialista, moció que compartim i que, com deia la 
senyora Arrimadas, doncs, hem de saber ara com es·
tà el seu grau de compliment. I per això hi ha un punt 
en aquesta moció, concretament el punt 4, on el que 
demanem és que es presenti al Parlament el grau de 
compliment d’aquesta moció. Per tant, estem d’acord 
que cal revisar, en el marc de la comissió de segui·
ment, el Pacte nacional per a la recerca.

I compartim i reafirmem les premisses establertes en  
aquesta moció: innovació lligada a desenvolupament 
industrial; necessitat de mobilitzar recursos privats... 
Sí, senyora Vallet, necessitat de mobilitzar recur·
sos privats a la innovació. Perquè la innovació és per 
millorar el teixit productiu, i el teixit productiu és en 
mans privades. «Privades» vol dir potser a vegades 
també de l’economia social i cooperativa; no té per 
què no ser així. Per tant, en cap lloc diem que basem 
el finançament de la recerca en el benefici, això no ho 
diem; sí que diem en el valor afegit generat, perquè 
volem estructures productives de llarg recorregut. Sa·
bem que quan ens dediquem a sectors productius amb 
poc valor afegit tenen pocs anys de pervivència, i el 
que volem és assegurar llocs de treball. I sí al bene·
fici social generat en forma de llocs de treball, és clar 
que sí. Lligat a això, sí. No tenim un problema d’ex·
cés de recerca privada i manca de recerca pública; no 
és aquest, el nostre problema. Tenim, afortunadament, 
una bona recerca pública, i l’hem de seguir tenint, i no 
li hem de retirar ni una engruna de suport, ans al con·
trari, però hi ha una enorme desproporció en la parti·
cipació d’aquell apartat d’aquella recerca més bàsica, 
allò que en diem «innovació», de cara al teixit produc·
tiu, i és el que es vol concretar.

I sí que es vol passar a mesures concretes, senyora Ar·
rimadas, com és, per exemple, establir el principi –que 
això també l’interessa a la senyora Vallet– que els cen·
tres que busquem no són cent per cent privats: són, un 
terç, finançament basal públic; un terç, finançament 
competitiu públic –en aquest cas europeu o d’estruc·
tures superiors–, i un terç, facturació del sector pri·
vat. I tant que sí. (Sona el senyal acústic que indica 
que s’exhaureix el temps d’intervenció.) Però és que el 
problema que tenim avui dia és que, amb un PIB de 
200.000 milions, els nostres centres tecnològics no·
més han facturat al sector privat 10 milionets! Aquest 
és el problema que tenim. I aquí és on fiquem un ob·
jectiu concret, de PIB d’inversió al qual volem arribar 
en cinc anys... (La presidenta retira l’ús del micròfon a 
l’orador i aquest continua parlant uns moments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa llarga. Isabel Vallet Sànchez demana per par-
lar.) Sí, senyora Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Per demanar votació separada del punt 1.2 bis.
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La presidenta

1.2 bis. Perfecte.

(Pausa. Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.) 
Senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Demanar votació separada de l’apartat 2.1 bis, si no ho 
recordo malament.

La presidenta

2.1 bis. (Pausa.) No, de 2.1 bis, no n’hi ha...

Santi Rodríguez i Serra

1.2 bis.

La presidenta

Exacte, 1.2 bis. D’acord.

Farem la votació... (Alícia Romero Llano demana per 
parlar.) Sí, senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Votació separada dels punts 1.3, 2.3 –1.3 i 2.3.

La presidenta

Iniciem la votació d’aquesta moció per les peticions 
de votacions separades. I comencem per votar el punt 
1.2 bis.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 102 vots a favor i 27 abstencions.

Votem ara el punt 1.3.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 95 vots a favor i 34 abstencions.

Votem ara el punt 2.3.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 87 vots a favor i 42 abstencions.

Votem ara conjuntament els punts 1.4, 2.1 i 2.4.

Comença la votació.

Han estat aprovats per 114 vots a favor i 15 absten·
cions.

Votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 126 vots a favor i 3 abstencions.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques públiques amb relació a 
l’economia col·laborativa (tram. 302-00205/10)

Passem al dinovè punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques públiques amb relació a l’economia col·
laborativa. Presentada pel Grup Parlamentari d’Es·
querra Republicana de Catalunya, té la paraula l’il·
lustre senyor Pere Aragonès.

(Remor de veus. Pausa.) Senyor Aragonès, ja pot co·
mençar.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta (persisteix la remor 
de veus)...

La presidenta

Esperi, esperi, esperi que hi hagi silenci...

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, 
vicepresidenta, diputades, diputats, la moció que pre·
sentem per part del Grup d’Esquerra Republicana, 
posteriorment al debat que vam tenir amb el conseller 
Felip Puig en el passat Ple sobre consum col·laboratiu 
i economia col·laborativa, té un únic objectiu, que és 
que aquest Parlament es posi a treballar, aquest Parla·
ment entomi el repte d’oferir unes conclusions, d’ofe·
rir un marc de treball a les administracions públiques, 
uns criteris a seguir per a la regulació de l’economia i 
del consum col·laboratius.

Per tant, el que nosaltres proposem és que en aquest 
Parlament hi hagi una comissió d’estudi en què els di·
ferents grups parlamentaris, però també els represen·
tants d’operadors econòmics, de consumidors i d’ad·
ministracions públiques catalanes, puguem finalment 
fixar uns criteris per a la regulació que hagi de fer el 
Govern de la Generalitat, però també com a base per 
al que hagin de fer els ajuntaments del país amb rela·
ció al consum i a l’economia col·laborativa.

I ho fem d’aquesta manera oberta, perquè creiem que 
ara mateix (remor de veus)... –gràcies–, ara mateix 
cal..., aquest debat a nivell de país no s’ha portat a ter·
me. L’economia col·laborativa ha comportat un canvi 
en les formes de consum que afecta determinats sec·
tors d’una manera molt especial. I els exemples, al·
guns, estan sobre la taula i són els que hem estat de·
batent en el Parlament, amb la interpel·lació amb el 
conseller, però són els que tots tenim al cap: des de 
noves formes d’intermediació en l’allotjament turís·
tic, i que fa que algunes formes, doncs, d’aquest allot·
jament que s’ofereix no encaixin ben bé en la norma·
tiva que tenim o directament la vulnerin, i, per tant, 
això genera uns efectes de convivència, a nivell am·
biental, a nivell de protecció de drets de consumidors, 
etcètera; o formes, noves formes de compartir mit·
jans de transport, que poden entrar en contradicció  
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amb la regulació del transport tal com està fet, i el cas  
més clar que hi ha hagut, que és un debat que no  
només tenim a Catalunya, sinó que estan tenint a 
Alemanya, que estan tenint als Estats Units, que es·
tan tenint a moltes ciutats europees, quan hi han par·
ticulars que passen de compartir el seu cotxe a fer·ne 
un negoci, per tant, trepitjant una activitat que té unes 
llicències, que han costat uns diners, que a més està 
molt regulada i que a més no està en el seu millor mo·
ment, com és tot el que seria el transport públic a tra·
vés de mitjans privats, el cas del taxi. I, per tant, això 
hem de posar·ho en una balança i equilibrar·ho.

Evidentment, va molt més enllà, i hem d’evitar que 
el que són noves formes de consum col·laboratiu aca·
bin esdevenint una trampa per generar negoci fora de 
la normativa. No perquè la normativa, doncs, sigui un 
element sagrat, sinó, simplement, perquè tindrem efec·
tes no desitjats a nivell negatiu, que hem d’intentar 
evitar. A nivell de precarietat laboral, si algú es basa  
a compartir cotxe, a llogar una part de la casa i en una 
transacció de béns feta, doncs, a través dels mitjans de 
l’economia col·laborativa, les tecnologies que ofereix 
internet, i tot això es fa fora de la llei, tindrem proble·
mes amb protecció de consumidors, tindrem problemes 
ambientals, tindrem problemes tributaris.

Quins són els avantatges que ens ofereix que tot ai·
xò es faci avui a través d’algunes plataformes d’inter·
net? En primer lloc, la traçabilitat. Tot és públic. Per 
tant, és una certa manera d’emergir unes activitats que 
ara estaven en l’economia submergida. Per tant, emer·
gim·les, fem que s’adaptin a la normativa. Entenguem 
que hi han noves formes de consum que probablement 
no estan incloses en la normativa actual i que hauríem 
d’incloure, i també, doncs, que tothom pugui jugar 
amb unes mateixes normes i evitem la competència 
deslleial, que és una de les protestes dels sectors que 
avui estan consolidats i que, doncs, també posen so·
bre la taula quan emergeixen fenòmens com Airbnb o 
Uber, que, realment tenen avantatges però també han 
provocat problemes.

El debat que tindrem aquí al Parlament –perquè nos·
altres comptem, doncs, que la moció es podrà apro·
var– és un debat que estan tenint a moltes capitals eu·
ropees, és un debat que s’està tenint també a moltes 
capitals d’estats dels Estats Units i, per tant, el que 
fem és: el Parlament ha d’entomar aquest repte i hem 
de portar a terme, doncs, aquest treball en els propers 
mesos.

Hi han algunes esmenes, ja m’avanço; hem arribat a 
un acord amb una esmena amb el PSC, que en l’acord, 
doncs, hi afegirem també, a petició de Convergència 
i Unió, la referència als operadors econòmics repre·
sentants de consumidors i d’administracions públi·
ques catalanes en el punt 2. Però, sobretot, el termi·
ni que aquests treballs els hem d’acabar en sis mesos; 
per tant, no ens hem d’entretenir i en sis mesos hem 
de tenir aquestes conclusions sobre la taula.

Gràcies, senyora presidenta, vicepresidenta, conseller, 
diputades, diputats.

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades té la paraula la 
il·lustre senyora Alícia Romero, del Grup Parlamentari 
Socialista.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bon dia de nou, diputats, dipu·
tades. Bé, doncs, avui ens presenta una moció el 
Grup d’Esquerra Republicana, a través del seu dipu·
tat Pere Aragonès, que parla d’un tema que està d’am·
plíssima actualitat, que és el consum i l’economia 
col·laborativa. Realment, en els últims temps, proba·
blement per la crisi que també estem vivint, una crisi 
en què s’han posat, doncs, sobre la taula alguns de·
fectes, segurament, d’aquest sistema capitalista en què 
vivim, i algunes dades que justament marquen aques·
tes crisi i aquest canvi que molta gent està demanant, 
no?, aquesta transformació que molta gent està dema·
nant.

Cal pensar que el 40 per cent dels aliments que hi ha 
al planeta es malbaraten, un 40 per cent, tenint en 
compte la quantitat de gent que no pot menjar un àpat 
al dia. O en aquests moments tenim 533.000 milions 
de dòlars en objectes que no s’utilitzen, a tot el pla·
neta. És a dir, hi han dades que realment són esfere·
ïdores i que, d’alguna manera, exemplifiquen per què 
apareix aquest fenomen de l’economia i el consum 
col·laboratiu. Segurament, perquè deixem d’utilitzar 
la paraula «posseir», perquè amb la crisi també ca·
da vegada es pot posseir menys, es pot tenir menys, 
i es comparteix més o es vol compartir més. Si no ho 
puc tenir, almenys ho vull provar. I per tant, aquest 
canvi de filosofia provocada per la crisi és el que es·
tà portant que aquest fenomen, podríem dir, doncs, 
ens plantegi un repte a les administracions, per tal de 
poder regular·les i garantir un bon consum als ciuta·
dans; també, doncs, uns elements lligats a la legalitat 
i a la fiscalitat que facin que aquesta economia sigui 
justa.

És interessant veure també com tot aquest moviment 
té molta relació amb les noves tecnologies. Això és un 
element clau. Segurament, diuen alguns experts que la 
mala atenció que es dóna al client, el mal servei que 
es dóna molt sovint, els abusos en els preus, però tam·
bé aquesta digitalització del món en què vivim, doncs, 
està provocant que aquest fenomen sigui cada vega·
da més gran. L’altre dia en un estudi, l’MIT calcula·
va que el potencial d’aquest tipus d’economia està en 
aquests moments a l’entorn dels 82.000 milions d’eu·
ros, i la revista Forbes deia que, si ho analitzem per·
sonalment per a aquelles persones que hi participen, 
aquesta xifra és de 2.580 milions d’euros. És a dir, es·
tem parlant de xifres molt importants, que realment 
poden tenir un impacte a l’economia molt elevat, i per 
tant, doncs, nosaltres creiem que és encertada aques·
ta moció. De fet, ja algunes propostes també es van 
plantejar en el debat de política general. Nosaltres 
teníem alguna proposta també en aquesta línia, per·
què cal, doncs, afrontar aquest repte que ens plante·
ja aquest consum, aquesta nova manera de consumir, 
valgui la redundància, i també d’establir un nou siste·

Fascicle segon
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ma, que potser va més de la producció al consum, no? 
Per tant, doncs, en aquest sentit ens sembla encertada 
la moció.

Nosaltres hem fet alguna esmena, perquè ens sembla·
va, i ho hem dit al diputat Aragonès, que valia la pe·
na concretar una mica. Fer una comissió d’estudi sine 
die em sembla que no té massa sentit, perquè el rep·
te el tenim avui ja aquí, i valdria la pena que, com a 
mínim, hi posem un termini perquè comencin i aca·
bin els estudis, com a mínim, en sis mesos. Ja ens do·
nem molt de temps, però com a mínim, no? El senyor 
Aragonès ha acceptat aquesta esmena, hem fet una 
transacció, i com a mínim acotarem els treballs de la 
comissió per intentar en sis mesos tenir algunes res·
postes i algunes propostes d’actuació de cara al Go·
vern. Tot i que també és veritat que ens va sorpren·
dre que el dimarts un dels acords de govern que va 
prendre la Generalitat va ser justament treballar en la 
línia del consum i l’economia col·laborativa. Però, bé, 
suposo que ja està bé, que ells també hi treballin, no?, 
que és la seva feina, però nosaltres, des d’aquí, aques·
ta comissió també podrà escoltar diferents veus, per·
què és cert, doncs, que està provocant, també, enfron·
taments, amb diferents maneres d’entendre aquest nou 
repte que plantegem.

Per tant, doncs, donem suport a aquesta moció amb 
aquesta transacció que hem fet, i esperem que aques·
ta comissió pugui fer feina i que també el Govern se·
gueixi fent el que li toca per establir un nou camp re·
gulatiu en tot aquest moviment, i també, doncs, per 
avançar amb actuacions que donin resposta a aquesta 
necessitat, que és ja avui un repte a Catalunya, i evi·
dentment al país i al món. Però comencem a treba·
llar·ho per aquí i mirem de donar respostes i solucions 
a aquest gran moviment que creiem que ens portarà 
elements positius i que està permetent a moltes perso·
nes, no només que mengin un plat, que hi ha empreses 
o hi ha persones que comparteixen plat, sinó que com·
parteixin vehicle, que comparteixin moltes necessitats 
que tots tenim i que a vegades no ens pot solucionar el 
mercat més tradicional.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Con·
vergència i Unió, l’il·lustre senyor Xavier Dilmé.

(Pausa.)

Quan vulgui, eh?, senyor diputat.

Xavier Dilmé i Vert

Molt bé, gràcies, presidenta. Conseller, diputades, di·
putats: nosaltres aquí, en principi, havíem presentat 
una esmena que era molt senzilla, i que era, doncs, 
vincular una mica el contingut de la moció a la Re·
solució 776, aprovada per aquest mateix Parlament 
fa escasses setmanes. Entenem que podria entendre’s 
com una redundància, si es vol dir així, però ens sem·
blava que era bo centrar el debat en el mandat parla·
mentari que teníem. Perquè, senyora Romero, no és 

que el Govern dimarts es tragués alguna cosa del bar·
ret, és que el que va fer el Govern és complir un man·
dat d’aquest Parlament.

Llavors, bé, és evident que estem parlant d’un tema 
molt actual, l’economia col·laborativa, consum con·
nectat, consum col·laboratiu, com se’n vulgui dir, per·
què hi ha diferents formes, jo entenc que no és només 
una forma. Són realitats ben presents i, com va dir el 
conseller en el decurs de la interpel·lació, el fenomen 
s’ha d’afrontar diferenciant clarament si hi ha ànim 
de lucre o no hi ha ànim de lucre. Si hi ha negoci, hi 
ha d’haver obligacions fiscals, legals, per a operadors 
i per a intermediaris. La protecció al consumidor, que 
sempre és la baula més feble de la cadena de consum, 
ha de ser protegida pels poders públics també aquí. 
Per això hem de focalitzar molt bé el problema.

També veiem bé el plantejament que va expressar el 
conseller pel que fa a la necessitat de reflexionar sobre 
els nivells de regulació, sobre els nivells màxims de 
regulació que tenim actualment en algunes activitats 
econòmiques. Perquè és imprescindible que, si vo·
lem que hi hagi competència, aquesta competència ha  
de ser neta, i per poder ser neta les regles de joc han de  
ser iguals per a tothom. No es pot demanar deu a un i 
zero a uns altres. Per aquest motiu, aquesta àmplia re·
flexió, que creiem necessària, lliga perfectament amb 
la proposta d’Esquerra d’impulsar aquesta comissió 
parlamentària d’estudi, que no ha de ser una comis·
sió, diguem·ne, endogàmica dels diputats, sinó que 
–i en això hi hem insistit molt– volem que sigui una 
comissió oberta, que la gent i els sectors econòmics 
afectats, evidentment, vinguin a dir la seva.

El Govern, com deia abans, ja ha iniciat aquest procés 
per regular l’economia col·laborativa seguint el man·
dat parlamentari. I què ha d’abraçar, doncs, aques·
ta proposta de resolució? Doncs, a veure, el Govern 
vol garantir, amb bon sentit, que amb aquestes noves 
pràctiques, a banda de respectar competència i drets 
dels consumidors, com he dit abans, s’eviti que es pro·
dueixin situacions de precarietat laboral, frau fiscal, 
economia submergida o inclús afectació sobre la sa·
lut, el descans, la convivència en les zones on es du·
en a terme. Ho compartim plenament, com compartim 
que s’abordin aspectes com el tractament fiscal de les 
activitats de l’economia col·laborativa, els mecanismes 
per a garantir el control de la qualitat de l’oferta o la 
prevenció de la competència deslleial amb els sectors 
econòmics implantats, que, com torno a dir, és, ha de 
ser una prioritat.

Per això, aquesta reflexió, aquesta posada en comú, 
aquest obrir, diguem·ne, l’hem de compartir amb les 
empreses del sector, l’hem de compartir amb els sec·
tors econòmics ja implantats i que es vegin afectats 
per aquestes noves activitats, els agents econòmics i 
socials en general, i per les entitats municipalistes, 
que també hi han de poder dir la seva perquè, evident·
ment, els ajuntaments n’acaben sent una de les parts 
afectades. Amb aquesta voluntat, donaríem suport a la 
moció presentada.

Moltes gràcies, conseller, presidenta, senyores i se·
nyors diputats.
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La presidenta

Per fixar la seva posició té la paraula, en nom del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, l’il·lustre 
senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, em 
permetran que comenci amb un exemple; més que una 
anècdota jo crec que és un exemple. I és que Airbnb 
va néixer l’any 2008 com una start-up a San Francis·
co. Una empresa d’aquestes que des de les administra·
cions impulsem per tal que, a partir de les tecnologies 
creïn empresa, creïn riquesa, creïn nous negocis que 
siguin, doncs, oportunitat de creació de llocs de tre·
ball. Això era el 2008. El 2012, aquesta empresa que 
havia nascut com una start-up havia ja llogat més de 
10 milions de nits arreu del món, i el 2013 assolia tam·
bé els 10 milions de clients, els 10 milions d’hostes 
que utilitzaven aquesta empresa també arreu del món.

Doncs, bé, si el 2008 naixia, no és fins a l’agost del 
2014, fins fa pocs mesos, que aquesta empresa ha estat 
legalitzada a San Francisco. És a dir, sis anys després 
que utilitzés mitjans públics per néixer i per créixer 
una empresa d’aquestes característiques, les mateixes 
administracions públiques, d’alguna manera, no ve·
nien a reconèixer el dret a treballar, eh?, a treballar, 
d’aquesta empresa. Aquest simplement n’és un exem·
ple, però jo crec que és molt simptomàtic del que te·
nim entre mans. No estem parlant d’un cas, estem par·
lant de moltíssims casos; no estem parlant d’una cosa 
remota, estem parlant d’una cosa que cadascú de nos·
altres portem a la butxaca, i que cada dia, per cert, 
la mirem una mitjana de cent cinquanta vegades. Per 
tant, és quelcom que tots tenim molt a l’abast i tots te·
nim molt disponible.

A dia d’avui, de serveis a través de plataformes tecno·
lògiques en podem trobar de molt diversos. Des dels 
més coneguts per a trajectes curts –ahir teníem una 
manifestació davant del Parlament d’un col·lectiu, el 
de taxistes, afectat precisament per unes plataformes 
d’aquestes característiques–, però també per llogar cot·
xes a llarg termini. I hem trobat serveis des de cuidar 
gossos, intercanviar roba; préstecs, serveis financers 
de particular a particular; fins i tot, escoles, als Estats 
Unitats, on a canvi que el nen rebi l’educació els pares 
donen classes o els pares fan reparacions a l’escola; re·
venda d’entrades, tot això són..., d’espectacles. I aquest 
és un element important perquè tenim una llei en trà·
mit en el Parlament que precisament fa referència al 
cas de les revendes d’entrades d’activitats recreatives i 
espectacles públics. Que, per tant, ja tenim una urgèn·
cia d’abordar aquest problema per una llei que tenim 
en tramitació en el Parlament. Són exemples d’econo·
mia col·laborativa, del que s’anomena el peer to peer.

I té avantatges i té inconvenients. Per un costat, en·
tre els avantatges, la importància de l’emprenedoria, la 
importància d’impulsar iniciatives basades en la tec·
nologia, de la millora de la competitivitat, de la inno·
vació de processos de què parlava el diputat Amorós 
fa una estona en aquest mateix faristol, com una font 
d’ocupació. Però també té altres dificultats, altres res·

triccions, altres riscos: les competències deslleials, la 
defensa del consumidor –amb el benentès que de con·
sumidors possiblement aquí n’hi hagi més d’un, per·
què hi ha algú que contracta una plataforma per oferir 
els seus serveis i, per tant, és consumidor a la vegada 
que és proveïdor d’una tercera persona, i, per tant, hi 
ha qui assumeix el rol de consumidor, per un costat, 
però també de proveïdor en la mateixa relació–, aflo·
rar economia submergida, etcètera.

Nosaltres una mica de desconcert en relació amb el que 
el Govern en aquest sentit sí que tenim, perquè el con·
seller ens deia fa quinze dies que tenien un grup de tre·
ball en el Govern que estaven estudiant la normativa, i 
veiem que aquesta mateixa setmana el Govern acorda·
va encarregar directament al Departament d’Empresa i 
Ocupació i al Departament de Territori una normativa 
específica sense fer referència al grup de treball ni a 
cap mena de conclusió del grup de treball.

En definitiva, el que es demana en aquesta moció és 
crear una comissió d’estudi en seu parlamentària per 
analitzar·ho. Hi donarem el nostre suport. Ens sem·
bla extraordinàriament encertada l’esmena que ha es·
tat incorporada per tal de limitar el temps precisament 
per evitar el que deia al començament, que era que 
passessin sis anys i no sis mesos com a San Francisco.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors di·
putats.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Inici·
ativa Verds · Esquerra Unida i Alternativa, l’il·lustre 
senyor Josep Vendrell.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. En primer lloc, dir que l’econo·
mia col·laborativa té per nosaltres més oportunitats que 
amenaces, tot i que planteja reptes, no? I per això es·
tem d’acord amb la moció presentada per Esquerra Re·
publicana en la necessitat d’adaptar el marc normatiu 
per a evitar els problemes que sovint es poden gene·
rar en la contradicció o en la convivència entre les ve·
lles i les noves formes de consum. En l’àmbit turístic, 
amb l’intercanvi d’allotjaments turístics; en el camp de 
la mobilitat, com vam veure aquest estiu també en la 
conflictivitat al voltant de la plataforma Uber, no?, que 
connecta passatgers amb conductors i a la qual els ta·
xistes acusen de competència deslleial; en l’àmbit fi·
nancer, amb l’intercanvi de finançament entre empre·
ses o entre particulars, i fins i tot en l’intercanvi de 
temps, no? En fi, de serveis i productes molt diversos.

És una realitat existent i caldrà estudiar quin és el 
marc normatiu més adequat per a reduir els possibles 
efectes negatius que puguin tenir els reptes que deia, 
no?, pel que fa a les condicions laborals i la precarie·
tat, pel que fa a la fiscalitat, pel que fa a les situacions 
d’economia submergida.

I és evident que hi ha sectors econòmics que veuen 
també l’economia col·laborativa, doncs, com una ame·
naça. I és evident, també, que hi ha molta bona part de 



Sèrie P - Núm. 81 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 16 d’octubre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 42.2  36

la legislació, com és la Llei del taxi, que és del 2003, 
que es va fer en un període on aquesta situació i aquest 
fenomen no existia. I també estem, per tant, d’acord 
amb la creació d’una comissió d’estudi i en sembla 
molt bé la limitació temporal dels sis mesos.

Dit això, algunes consideracions. Aquest model eco·
nòmic ja és imparable, s’expandeix gràcies a la xarxa, 
i també per la crisi econòmica, que fa més necessària 
que mai la necessitat d’accedir a serveis a cost zero o 
a baix cost. I també genera un model de negoci que no 
només són les plataformes d’intercanvi, sinó els tre·
balladors o microemprenedors que utilitzen aquestes 
plataformes per oferir serveis a baix cost. Per tant, té 
un gran potencial; segons un estudi de mercat, a l’Es·
tat espanyol el 53 per cent dels ciutadans estarien dis·
posats a compartir o a llogar béns en un context col·
laboratiu, nou punts menys que la mitjana de la Unió 
Europea.

I no sé si es pot ser tan optimista com Rifkin, no?, op·
timista des del meu punt de vista, quan afirma recent·
ment en un llibre, La societat del cost marginal zero, 
que el procomú col·laboratiu pot acabar substituint el 
capitalisme en els propers quaranta anys al substituir 
el benefici i la propietat per una xarxa distributiva i 
col·laborativa de béns i serveis, No sé si es pot ser tan 
optimista, però, ja li ho dic, conseller, des del meu hu·
mil punt de vista, té unes potencialitats evidents de 
canvi i de transformació. La idea de compartir en lloc 
de posseir, de garantir l’accés a serveis en el transport, 
en el lleure, és evident que té aquest potencial, no?

I és també una resposta al mal funcionament dels 
mercats de serveis, a l’abús dels preus, als mals serveis 
i a les males regulacions, eh? Per això també apareix 
l’economia col·laborativa. I compartir permet millorar 
l’eficàcia productiva, social i ambiental. Cal recordar, 
per exemple, que el 95 per cent dels vehicles passa la 
major part dels temps sense utilitzar·se, i quan s’uti·
litzen sovint és per cercar aparcament. O que el 40 
per cent dels aliments del planeta es malgasten, no? 
Jo crec que són dades prou evidents que indiquen la 
potencialitat d’aquesta forma de nova economia col·
laborativa.

Però és una economia que també té les seves pròpies 
contradiccions. Ho veiem en l’àmbit de la fiscalitat, ho 
veiem en l’àmbit..., o del risc d’afavorir, segons com, 
l’economia submergida, les acusacions de competèn·
cia deslleial...; o també en un altre àmbit com és la 
gran agressivitat, a vegades, en la comercialització 
d’aquest tipus de productes per part d’algunes plata·
formes, o les condicions laborals de caràcter preca·
ri, que farien necessari precisament que els principis 
col·laboratius s’apliquessin internament i en la seva re·
lació amb els usuaris, no? Els valors i la filosofia col·
laborativa també aplicats per a aquestes mateixes pla·
taformes.

Per tant, pensem que caldrà comptar en aquesta co·
missió d’estudi amb l’opinió dels operadors econò·
mics, amb l’opinió de les associacions de consumidors 
i usuaris i també amb l’opinió i la valoració dels sin·
dicats, que crec que els haurem d’escoltar sobre tot ai·
xò, no?

Reiterar, doncs, l’acord amb la moció, pel que deia al 
principi, perquè entenem que l’economia col·laborativa 
és més una oportunitat que una amenaça i que els po·
ders públics el que han de fer no és prohibir·la o limi·
tar·la sinó canalitzar·la, regular·la per facilitar·ne l’ex·
pansió.

Gràcies.

El vicepresident segon

Gràcies, diputat. Pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
la diputada Carina Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, ho·
norable conseller, senyor Aragonès, si ara fa tot just 
quinze dies li deia que d’una moció que vostè mateix 
havia presentat no li votaríem ni un punt, aquesta set·
mana em congratulo de dir·li que la hi votarem sen·
cera, perquè entenem que és una proposta assenya·
da, raonable i, a més a més, interessant, d’acord amb 
aquestes noves formes de negoci vinculades a plata·
formes online on es comparteixen serveis i productes.

En la seva interpel·lació amb el conseller el conseller 
va haver·hi un moment que s’hi va referir i li va dir: 
«Escolti, té vostè raó a explicar o exigir la necessitat 
d’una regulació d’aquestes noves fórmules de nego·
ci», com a conseqüència que no podem posar portes 
al camp, però si que és necessari regular noves situa·
cions que es donen, no?, moltes d’elles sorgides a con·
seqüència de la crisi, de la crisi econòmica, on, clar, 
allò que es diu, no?, el hambre agudiza el ingenio, i la 
gent busca altres fórmules amb les quals obtenir ser·
veis a més baix cost i interactuant amb altres perso·
nes per tal de fer una distribució de béns i serveis més 
ajustada a les necessitats.

Però, clar, no podem defugir que aquestes noves situa·
cions o noves fórmules de negoci el que fan és crear 
situacions complicades, no?; com, per exemple, greu·
ges comparatius, intrusisme professional, competèn·
cia deslleial, desprotecció al consumidor, etcètera. 
I tot això, aquestes noves situacions, és el que fa més 
necessari que mai generar una nova regulació, perquè 
les lleis existents fins ara no donen resposta suficient a 
aquestes situacions.

I a nosaltres en sembla important crear aquesta comis·
sió d’estudi en la qual els agents implicats vinguin a 
explicar·nos exactament quines són les necessitats ge·
nerades i com podem regular·les. I, al nostre entendre, 
aquí s’han de conciliar els interessos de tres agents 
implicats.

El primer, aquests nous operadors, els quals entenem 
que no s’ha de criminalitzar; és a dir, algú té tot el dret 
a poder explotar el seu pis de propietat, sempre que ho 
faci dintre de les normes establertes. I, per tant, el que 
nosaltres volem és que aquests nous operadors comp·
tin amb un marc jurídic que garanteixi la seva segure·
tat jurídica a l’hora d’oferir aquests serveis. Per tant, 
un dels agents implicats, aquests nous operadors.
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L’altre, els nous usuaris. És a dir, és normal que, a la 
ciutat de Barcelona, com s’ha produït aquest estiu, 
doncs, hi hagi turistes que vulguin trobar allotjament 
turístic a un cost o en unes condicions més favorables 
als seus interessos, i, per tant, els usuaris d’aquests 
serveis tenen tot el dret a explorar noves ofertes, altres 
ofertes de serveis, que responguin al seu nivell adqui·
sitiu. I, per tant, també hem de conciliar aquests inte·
ressos.

Però crec que aquí qui, com a agent implicat, té més 
importància són les administracions públiques, tant 
l’Administració de la Generalitat a l’hora d’elabo·
rar aquesta regulació precisa per ordenar·los..., però 
també els ajuntaments a l’hora de fer complir –de fer 
complir– les ordenances municipals perquè aquestes 
activitats es desenvolupin d’acord amb la seguretat ju·
rídica que cal i que responguin a les necessitats de 
tothom.

Escolti’m, el que va passar aquest estiu a Barcelona 
no m’imagino jo que passés a la ciutat de Nova York, 
perquè tots sabem que la ciutat de Nova York no hau·
ria permès..., o l’Administració pública, l’Ajuntament 
de Nova York, no hauria permès que això es produís i 
hauria estat més dura a l’hora d’exigir el compliment 
de l’ordenança de civisme o d’altres ordenances mu·
nicipals.

Per tant, creiem que és important també la imatge que 
donem, no?; establir aquestes normatives, fer·les com·
plir, i sobretot que les ciutats i els ajuntaments posin a 
disposició d’aquestes noves fórmules de negoci els re·
cursos necessaris per obtenir o per fer complir aquesta 
normativa tan important.

Per tant, creiem que és important que aquesta nova re·
gulació conciliï els interessos dels tres operadors: els 
nous operadors; les persones, els nous usuaris, però 
també les administracions públiques, que són les res·
ponsables de fer la llei i també de fer·la complir.

I és en aquest sentit que, com que ens trobem davant 
d’aquestes noves oportunitats, nous reptes, és impor·
tant la creació d’aquesta comissió d’estudi i l’elabo·
ració d’aquesta nova normativa. Trobem també in·
teressant el fet que es limiti en el temps per tal de 
garantir que això estigui fet en un temps prudencial i 
que d’aquí a properes temporades turístiques tinguem 
la normativa a punt perquè es pugui fer complir.

Gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Mixt, el senyor David 
Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Per posicionar la CUP en la Mo·
ció sobre polítiques públiques amb relació amb l’eco·
nomia col·laborativa. Dir que hi votarem a favor, que 
la moció és obvi que proposa dues mesures per enca·
rar amb garanties l’auge d’aquest fenomen: d’una ban·
da, dotar d’un marc normatiu, amb la voluntat d’adap·
tar·lo, i, de l’altra, també, per crear una comissió 

d’estudi, que ens sembla necessària, imprescindible i 
absolutament contemporània. Hi votarem a favor.

Però també és veritat que voldríem fer algunes consi·
deracions respecte a la bibliografia publicada darrera·
ment sobre aquest fenomen –el diputat Vendrell citava 
Rifkin, efectivament–; si la potencialitat democràtica, 
social i econòmica d’aquest tipus d’economia és o no 
és una alternativa real a l’actual crisi i, òbviament, a 
l’actual model de producció i a l’actual capitalisme se·
nil, com sempre el definim.

Cada dia que passa és veritat que això creix, aques·
tes pràctiques creixen, però sempre hi ha dos models, 
no?, que es comparteix el cotxe o el menjar, s’inter·
canvien allotjaments entre viatgers o turistes, s’ofe·
reixen préstecs econòmics com les CAF, comunitats 
autogestionades financeres, a la mateixa escala o al 
banc del temps, a crowdfunding, als MOOC, cursos 
oberts en línia massius, a programari obert, o fins i tot 
la producció pròpia d’objectes mitjançant les impres·
sores 3D.

Però, com que s’han dit moltes coses, sí que ens agra·
daria fer contraposar el blanc i el negre, el sol i la llu·
na i el Rifkin, no?, amb el Chul Han, que és coreà, 
un filòsof coreà que també ha abordat... Rifkin, efec·
tivament, en l’obra que citava en Josep, La sociedad 
de coste marginal cero, sosté que aquest nou paradig·
ma econòmic ens aboca indefectiblement a una era de 
béns i serveis gratuïts, que suposa la contracció del ca·
pitalisme durant el pròxim mig segle, i l’auge del pro·
comú col·laboratiu com a model dominant. És a dir 
que Rifkin sosté que això seria possible gràcies a la 
unió de la internet de les comunicacions amb una in·
ternet de l’energia i una internet de la logística, encara 
incipient, que constitueixen l’anomenada «internet de 
les coses» i, per tant, l’avantsala de la tercera revolució 
industrial.

En conseqüència, també, Rifkin augura que aquest 
procomú col·laboratiu enterrarà el capitalisme –és una 
tesi agosarada, però això diu–, perquè mentre el mer·
cat es basa en l’interès personal, en la plusvàlua, en 
l’impuls del benefici material, el procomú està motivat 
per l’interès col·laboratiu i allò que el propulsa és el 
desig de connectar i de compartir. «Si el mercat capi·
talista fomenta el dret de la propietat i la recerca» –ai·
xò diu Rifkin– «d’autonomia, el procomú col·laboratiu 
promou la innovació desinteressada, la transparència 
i la creació de comunitat.» Molt bé, molt interessant i 
molt bonic.

Què diu el coreà Chul Han, que ha publicat quatre lli·
bres, que a nosaltres ens semblen molt interessants, 
sobre el procés de transformació de l’economia glo·
bal: La sociedad del cansancio, La agonía del Eros, 
La sociedad de la transparencia i En el enjambre. Han 
–provocant intel·lectualment, segurament– sosté l’eco·
nomia col·laborativa no és res més que la forma que 
adopta el capitalisme per consolidar·se. I, per sostenir 
aquesta postura –que pot sorprendre–, Han adverteix 
que si a la societat capitalista i postindustrial el po·
der estabilitzador era normatiu, era impositiu, era re·
pressiu, en el sistema de dominació neoliberal aquell 
poder estabilitzador ja no és repressiu, sinó seductor i 
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captivador. Avui, l’explotació dels individus no s’acon·
segueix restringint·ne la llibertat, sinó en nom de la 
llibertat. I els resultats poden ser molt paradigmàtics. 
Un primer dogma, un primer paradigma, seria el dog·
ma de l’emprenedoria, a través del qual el neolibera·
lisme ha convertit el treballador precari en empresari 
i, en conseqüència, també, en autoexplotat; és a dir, 
interioritzar l’esclavatge.

Han situa que el que no va funcionar via impositiva 
triom fa ara a través de l’ús de la llibertat. I, segons Han, 
és des d’aquesta perspectiva, des d’aquest canvi estra·
tègic adoptat pel neoliberalisme que s’ha d’analitzar 
l’economia col·laborativa. Ben al contrari que Rifkin, 
Han sosté que l’economia del compartir ens aboca a la 
comercialització total de la vida, a l’absoluta mercan·
tilització; ja no és possible l’amabilitat desinteressada, 
perquè l’economia del sharing comercialitza l’ama·
bilitat, l’hospitabilitat i ningú no dóna res –ningú no 
dóna res– voluntàriament. Han ho sintetitza amb una 
frase autènticament lapidària –obro cometes–: «El ca·
pitalisme assoleix la seva plenitud en el moment en 
què el comunisme es ven com a mercaderia» –tanco 
cometes.

Els posicionaments contraposats d’aquests dos autors 
–Jeremy Rifkin i Byung·Chul Han– demostren que, 
com tots els fenòmens socials, hi ha la cara A, la cara B,  
l’aparença benigna i la part també maldestra. Per ai·
xò des de la CUP donem ple suport a la proposta dels 
companys d’Esquerra Republicana de Catalunya, per·
què entenem que és prioritari i urgent abordar aques·
ta realitat, perquè hi ha dos models: el que sí que té 
potencial de transformació social i el que perverteix 
aquest model, en nom de la cooperació mercantilitza 
la col·laboració i la cooperació. Per tant, el teló de fons 
i el canvi de rasant i el corrent subterrani és aquest. Si 
resulta que ara el mercat lliure ha decidit cooptar, in·
tegrar i pervertir, no?, els principis de la col·laboració, 
del suport mutu i de la cooperació. Un debat impres·
cindible i apassionant.

Gràcies.

La presidenta

Per pronunciar·se sobre les esmenes té la paraula l’il·
lustre senyor Pere Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, vull agrair 
a tots els grups parlamentaris el suport al fet que es 
plantegen..., les intervencions, evidentment, el to i el 
contingut, la bona predisposició per poder treballar i 
el fet que entomem el repte tots plegats, i que no hi 
anem amb posicions tancades d’entrada. I crec que ai·
xò demostra potser que el repte és molt gran i que, en 
els propers sis mesos, assumir·lo en tota la seva ple·
nitud serà difícil, però, en tot cas, els vull agrair la 
proposta.

També, doncs, donar les gràcies als grups que han 
presentat esmenes. Hem fet una transacció sobre el 
punt 2 de l’esmena del PSC, en el sentit d’incorporar 
la idea, doncs, que el termini ha de ser en sis mesos, 

i mantenir –i això sí que ja ho hem passat a la Mesa, 
també– que el treball ha de ser conjunt amb els grups 
parlamentaris, representants d’operadors econòmics, 
de consumidors i d’administracions públiques.

Alguns comentaris molt breus, sobre els participants 
en aquesta reflexió, en aquests treballs que hem de fer 
al Parlament. La diputada Mejías parlava dels ajunta·
ments, té tota la raó: els ajuntaments són moltes ve·
gades els que han hagut de donar la primera resposta 
a alguns dels problemes que ha generat això, i, a ve·
gades, no hi han pogut donar resposta. I aquest estiu 
vam tenir, en el cas de Barcelona, doncs, l’emergència 
d’un conflicte en el qual l’objecte de la comissió que 
tirarem endavant hi té una relació –no n’és la causa, 
probablement, però hi té una relació–, i, per tant, els 
ajuntaments, doncs, també moltes vegades han hagut 
de respondre a aquests reptes; però també hi ha ajun·
taments que han utilitzat algunes d’aquestes platafor·
mes, per exemple, per cobrar la taxa turística i per fer 
inspeccions en aquells allotjaments que s’oferien i que 
no estaven regularitzats, i com que estan publicats a 
internet, i hi ha traçabilitat, doncs, ho han aplicat.

També, una altra de les organitzacions que voldrem 
que hi participi, i abans ho comentàvem amb el dipu·
tat Vendrell, són els sindicats. Perquè..., si els béns són 
gratuïts, potser el treball acaba sent gratuït. I, alesho·
res, això no és ben bé el que ens agradaria; o, en tot 
cas, com que el capitalisme moltes vegades és com 
l’energia, que no es destrueix sinó que muta, doncs, és 
un element en què cal reflexionar, no?

I, finalment, per acabar, el diputat David Fernàndez 
parlava, doncs, de..., bé, feia tot un conjunt de refle·
xions, no? Quan tenim molts productors, quan tenim 
molts consumidors i quan hi ha molta informació dis·
ponible, i intercanvi econòmic, s’entén, això s’acosta 
molt al que en diem «els mercats de competència per·
fecta». Però tots sabem que els mercats de competèn·
cia perfecta existeixen només en els llibres i que en la 
realitat generen externalitats negatives sobre treballa·
dors, sobre el medi ambient, sobre la societat, i que per  
això té sentit la intervenció pública. Això és el que vo·
lem fer, amb tota la modèstia del món, en aquesta  
comissió.

Per tant, moltes gràcies a tothom, i ens posem a tre·
ballar.

La presidenta

Crido a votació.

(Pausa llarga.)

Passem a la votació de la moció amb les esmenes, o 
l’esmena incorporada.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 128 vots a favor.
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Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el model de turisme (tram. 302-00206/10)

Passem al vintè punt de l’ordre del dia, que és la Mo·
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
model turístic. (Remor de veus.) Presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa Verds · Esquerra Unida i Al·
ternativa, té la paraula la il·lustre senyora Laura Mas·
sana.

(Persisteix la remor de veus.) Esperi uns segons que 
els que hagin de marxar..., la deixin parlar.

(Pausa.)

Laura Massana Mas

Gràcies, presidenta. Honorable conseller, segona 
moció del dia, es referia abans que la nostra estava, 
doncs, feta en aquest moment de tancament de l’estiu, 
amb totes les xifres sobre la mà, amb les xifres bones 
per nombre, si només es volen calcular així, deia jo en 
aquell moment, però també amb les xifres de la quali·
tat i d’altres qüestions que no han estat posades sobre 
la taula. També ens emmarcàvem en aquella moció en 
el moment en què el conseller ja havia dit, doncs, que 
s’havia de revisar l’impost.

I el conseller em va dir: «Vostès tenen un model de tu·
risme molt diferent.» Li vaig dir: «Clar, òbviament.» 
Tenim dues visions, jo diria també, per això, diferents 
ambicions, diferents ambicions i diferents defenses 
d’interessos, no?: nosaltres aspirem al fet que la de·
fensa dels interessos vagi més cap a allò comú que no 
pas als d’alguns particulars, i en això es basa molt la 
nostra moció, en el que podem fer per fer canvis subs·
tantius perquè aquest turisme que tenim pugui eixam·
plar·se en allò que és positiu i pugui limitar·se en allò 
que és negatiu, perquè el límit no vol dir perdre·hi, en 
el límit de vegades hi ha l’equilibri de poder fer que un 
sector, que s’ha dit abans, que és gairebé el 12 per cent 
del PIB i ocupa el 14 per cent de treballadors, doncs, 
pugui tenir millors adopcions.

I el primer que li plantejàvem era l’efecte que havien 
causat a Barcelona, aquest estiu, els pisos turístics –no 
només a Barcelona, sinó a altres espais– i la proble·
màtica dels pisos turístics. I en això es basen, bàsica·
ment, els nostres primers punts. Volem tornar enrere. 
Volem tornar a allò que l’òmnibus va matar. Perquè 
l’òmnibus..., i ho vam veure ahir en el dret de les per·
sones amb discapacitat, quan vam veure que, gràcies a 
l’òmnibus, és molt més difícil que les persones puguin 
tenir un habitatge digne i tenir autonomia personal i 
tenir accessibilitat. Doncs, en turisme passa el mateix: 
l’òmnibus –permeti’m el sentit figurat– mata, mata 
possibilitats de control. I volem, sobretot i molt espe·
cialment, retornar a la llicència i no a la comunicació 
prèvia, introduir totes aquelles mesures necessàries 
que calguin per a aquest retorn. Volem tornar enrere.

També volem regular les activitats, diríem, amb un 
control i una coordinació. I per això demanem, en 
una moció, que hi hagi, doncs, coordinació entre els 
departaments de Territori, Sostenibilitat, Empresa, 
Ocupació i Economia per treballar per posar fi a les 

qüestions d’aquests habitatges, sancionar el fenomen 
d’allotjaments, apartaments o albergs que siguin irre·
gulars. I volem una major implicació de la Secretaria 
d’Habitatge en aquest sentit. Apel·lem a la inspecció 
per a aquests controls.

També necessitem, i li ho deia en la meva moció..., 
hem d’obrir·ho. Els interessos no poden ser només 
d’uns quants –molt legítims. Hem de compartir col·
lectivament aquest model de turisme. I el que li dema·
nem és obrir la composició de patronats i consorcis de 
turisme a entitats sindicals i comunitats de veïns.

També volem evitar, doncs, la presència massiva de 
turisme en certes zones. I això, en aquest sentit, cal 
regular·ho.

Si una cosa –i avui s’ha plasmat, aquest matí– fa fun·
cionar el turisme o qualsevol activitat són les persones 
–les persones. Sense formació, sense bon salari, sen·
se condicions laborals..., no podem seguir permetent 
l’explotació que jo li comentava, conseller, l’altre dia, 
que hi hagi cambreres de pisos a Barcelona que cobrin 
dos euros i mig per hora. No pot ser. I que hi hagi uns 
beneficis empresarials del 8 per cent a la indústria ho·
telera, en aquest mateix moment. No pot ser. I ens hi 
hem de posar i ens hi hem d’arremangar. I crec que en 
això hem trobat, doncs, alguna proposta conjunta.

L’altra qüestió ja era parlar de la modificació, doncs, 
de la taxa, de l’impost turístic. Miri, nosaltres el que li 
demanem és que el 50 per cent vagi als ens locals i que 
aquest 50 per cent no serveixi només per a promoció 
del turisme, sinó que aquest impost sigui per revalorit·
zar tot allò que també li demanem, que és que vagi al 
turisme rural, a l’agroturisme i a tot allò que fa decan·
tar una mica la balança de la massificació del sol i la 
platja cap a l’interior, per equilibrar el territori. I, òb·
viament, li demanem que els qui viuen al territori i  
ja l’equilibren –com cases de turisme rural, agroturis·
me...– en quedin exempts, perquè ja ho estan fent amb 
la seva feina i estan allà cada dia.

I l’altra era..., si una és el control sobre el frau que 
pugui haver·hi en la llei en la contractació, sobre els 
horaris, l’altra i darrera proposta que li fèiem era re·
forçar els mitjans del sector per formar tant aquestes 
persones, sobretot les menys qualificades que treba·
llen al sector, com les capacitats dels mateixos empre·
saris, perquè entenem que cal també formar·se i cal 
adaptar·se a les noves tecnologies. I amb la formació 
dels treballadors volem que tinguin la formació neces·
sària per seguir dignificant una professió que és una 
professió digna, que no volem que sigui, com es co·
mentava aquest matí, la professió, diríem, de l’escla·
vatge del segle xxi, i avançar cap a un model, això que 
li deia: equilibrat, sostenible, i també compatible amb 
altres sectors que tenim en el territori –vam parlar·ho 
també l’altre dia–, com són la indústria i d’altres. No 
hem de fer un monocultiu i hem de fer un turisme per·
fectament endreçat, perfectament ordenat, perquè no·
més aquest turisme és el que tindrà futur.

Moltes gràcies, conseller... Un darrer prec, que no és 
a la moció, perquè ha passat... Sé que no podem evitar 
que la gent viatgi lliurement dins la Unió Europea i 
vinguin vols i hi hagi molta afluència turística. Però sí 
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que podem evitar que hi hagin tants creuers de luxe, i 
crec que en això també ens hi podríem posar. Gràcies. 
No hi és, aquí; hi serà un altre dia.

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades té la paraula l’il·
lustre senyor Juli Fernandez, en nom del Grup Parla·
mentari Socialista.

(Veus de fons.)

Juli Fernandez Iruela

Jo ho vull tot –jo ho vull tot. Bé, gràcies, presidenta. 
Conseller, diputats, diputades, bé, aquesta és la segona 
moció que ve en aquest plenari amb relació a un tema 
important, com és el sector turístic.

Dir que el nostre grup ha presentat dues esmenes, una 
que fa referència al punt 1, apartat c, en el qual nosal·
tres parlàvem de l’expropiació temporal, i també fèiem 
un especial incís que fos bàsicament als habitatges que 
estan amb titularitat d’entitats bancàries, i també de 
societats immobiliàries; per tant, intentàvem concre·
tar·ho més. Dir que aquesta esmena no s’ha acceptat; 
per tant, demanarem..., ja ho avanço: demanarem vot 
separat de la moció en aquest punt concret, i la resta 
la votarem tota en el seu conjunt, de forma conjunta.

Dir que també hem de fer una esmena amb relació al 
50 per cent de recursos d’aquests fons. L’esmena va 
destinada a fer que en el cas de Barcelona sigui el cent 
per cent, i també a ampliar la seva destinació.

Bé, és una moció que jo crec que té quatre apartats. Ja 
ho he dit abans a la portaveu, que segurament que hi 
havia molta coincidència; el que passa, que la nostra 
era molt més genèrica, aquesta és més concreta. Qua·
tre apartats: un, que parla bàsicament de política ur·
banística i habitatge, molt lligada al model de ciutat, 
com he dit jo abans, al model turístic; un segon, que 
fa referència a la inspecció; un tercer element, que fa 
referència a la participació, per intentar que també, di·
guéssim, per tot el que fa al disseny del model turístic 
hi participin tots els operadors però també les entitats 
veïnals, i un quart, que fa referència a l’impost sobre 
estades turístiques.

Per tant, cal dir que en aquest cas s’hi incorporen mo·
dificacions substancials, importants, que van des de la 
mateixa llicència d’activitat al que és la coordinació 
entre els diferents òrgans de l’Administració, a l’hora 
de planificar urbanísticament, i també els plans d’usos 
en determinats municipis.

Per tant, el nostre grup està, d’alguna manera, d’acord 
amb la filosofia de la moció.

Entenem que en aquests moments un tema importan·
tíssim és acotar els controls, els àmbits de control i la 
col·laboració entre els diferents departaments de l’Ad·
ministració de la Generalitat.

També estem d’acord que cal seguir apostant per la 
participació. En aquest cas, el punt número 5 de la mo·
ció parla d’iniciar els canvis en la composició dels òr·

gans, en aquest cas, de participació, dels patronats i els 
consorcis.

Estem d’acord especialment amb el punt número 7, 
que fa referència a complir la legislació vigent en ma·
tèria laboral i horaris. Entenem que la nostra compe·
titivitat no ha de ser només a costa dels salaris dels 
treballadors. Crec que cal afrontar una transformació 
important, perquè no aconseguirem un model turístic 
competitiu a costa que els treballadors cada vegada 
cobrin menys o tinguin més precarietat laboral.

Entenem també que el punt número 8 fa una modifica·
ció important del que és l’impost d’estades turístiques, 
per intentar destinar els recursos al que s’anomena, 
al que la mateixa moció anomena «recursos d’espais 
naturals», «revalorització d’elements patrimonials», 
i també remodelar i rehabilitar les zones turístiques. 
Per tant, òbviament, el que fa és que obre el que és 
el destí d’aquests recursos, no tant a la qüestió mera·
ment de promoció turística, sinó també, sobretot, a la 
qüestió de tenir la ciutat ordenada, equilibrada, perquè 
d’alguna manera ha de ser el reclam perquè la gent, 
tant la gent que hi viu com la gent que ens ve a visitar, 
doncs, estigui en condicions correctes de qualitat.

I també el punt número 10 parla d’una cosa que com·
partim, que és deixar exempt de l’impost el que fa re·
ferència a cases rurals i cases de pagès. Per tant, ente·
nem que aquests col·lectius fóra bo que tinguessin un 
tracte específic per intentar també estar..., és un sector 
que li està costant bastant la seva, diguéssim, compe·
titivitat.

Per tant, en termes generals el nostre grup comparteix 
la moció, excepte en aquest punt del qual he demanat 
votació separada. I entenc que aquesta moció concreta 
molt més, va molt més al detall que la del nostre grup. 
El nostre grup en va presentar una de molt més genèri·
ca, però aquesta crec que va més al que és el detall de 
la part, bàsicament, urbanística, d’habitatge, d’inspec·
ció, i també de la participació.

Per tant, el nostre grup donarà suport a tots els punts, 
excepte al punt 1.c, en què ens abstindrem.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari del Par·
tit Popular de Catalunya, té la paraula l’excel·lentíssim 
senyor Rafael Luna.

Rafael Luna Vivas

Senyora presidenta, senyors diputats, avui portem un 
torn, realment, d’emocions que tenen a veure amb el 
tema de turisme; tenen a veure molt concretament 
amb els fets que van ocórrer a Barcelona. Jo sempre 
he dit que legislar en calent és dolent, no?, i més quan 
se vol especificar i dictar.

Miri, nosaltres en aquesta moció que vostès presen·
ten..., que més que una moció això semblen dos pro·
jectes de llei, perquè vostès tracten de fer·ho tot, de 
regular·ho tot, de no deixar ni un espai, ni una esquer·
da per poder entrar, com ha passat abans amb el Partit 
Socialista: vostès no deixen ni un espai en el qual se 
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pugui pensar o se pugui debatre per a ficar alguna co·
sa pel mig.

Nosaltres ja li diem que hi ha punts que els votarem 
en contra. L’1 i el 2 els hem de votar en contra, per·
què són dos punts completament intervencionistes, 
sancionadors, controladors, de prohibició, inclús d’ex·
propiació. És al que ja ens tenen acostumats, és el seu 
llenguatge, és la seua redacció, pura, realment, de for·
macions polítiques com les de vostès, que es limiten a 
això: a limitar, a regular, a controlar, a prohibir, a tot 
allò que realment no deixa un espai per a poder re·
flexionar i per a poder aplicar el que uns altres grups 
aporten.

Però com nosaltres, des del grup parlamentari, no som 
tan sectaris com són vostès... (Veus de fons.) Sí, sí, vos·
tè se pot riure el que vulgui: no som sectaris. I s’ado·
narà que aquí hi ha algun punt de sentit comú i algun 
punt que el votarem a favor. Vostès el que fan, quan 
presenta alguna cosa el Grup Parlamentari Popular, 
és, ja, de sistema, votar que no. Nosaltres, no. Ho dic 
jo –ho dic jo–, i vostè repassi·ho una mica i ho podrà 
veure.

Per tant, nosaltres ja li diem que al primer punt i al 
punt número 2, per aquests conceptes que abans li ha·
via mencionat, nosaltres votarem en contra.

Li votarem a favor el punt número 3, perquè al cap i a 
la fi el que demana és una coordinació, que ens sembla 
molt bé, lògica, que entre els diferents departaments, 
doncs, busquen realment la manera de poder inspecci·
onar l’activitat de turisme.

Nosaltres –al punt 3 ja li he dit que sí–, al punt 4, el 
primer punt no l’hi votarem a favor. Hi ha encober·
ta una expropiació, com és lògic en vostès, en el te·
ma d’habitatges, i que no comporta el que és la preci·
sió realment de tindre, doncs, qüestions que no siguen 
realment les que vostès apliquen quan no els interes·
sen les coses.

La b la votarem a favor. Nosaltres no tenim res..., que 
hi hagi més personal, i més amb els fets que s’han pro·
mulgat i que realment.., o han passat. I nosaltres aquí, 
absolutament, no tenim res a dir.

Al punt número 5 nosaltres els direm que no. Per una 
qüestió molt simple: perquè la cooperació d’entitats ja 
existeix en molts ajuntaments, però no facin que els 
patronats de turisme, els consorcis de turisme, es con·
verteixin realment en una assemblea. Abans ho estava 
dient a la proposta de resolució que havia presentat el 
Partit Socialista: escoltin, la voluntat, hi estigui, pe·
rò que no estigui dintre d’organismes, que el que fan 
és més obstaculitzar el treball propi que no, realment, 
portar una agilitat al que és la mateixa gestió. I més 
quan vostès inclús parlen de sindicats; doncs, escol·
tin, fiquem·ho ja tot dintre i els patronats de turisme 
es convertiran en una assemblea, en la qual qualsevol 
pot opinar: en salut o en el tema que vostè vulgui. Per 
tant, nosaltres amb els òrgans participatius hi estem 
totalment d’acord; evidentment, menys la consulta del 
9 de novembre. En la resta, el que vostès vulguin. Però 
no facin realment el que no és.

Nosaltres..., implementar mesures per a evitar la pre·
sència massiva de turisme? Nosaltres ens abstindrem, 
per una qüestió molt simple: perquè és que queda tan 
buit que realment nos agradaria saber de quina mane·
ra se fa o quin és el tall dels municipis que hi són i no 
hi són.

El tema del 5, nosaltres completament..., hi votarem a 
favor. Vull dir, he vist que s’havia duplicat amb el punt 
número 11, que vostès han retirat.

També, al punt 8 sencer, eh? –sencer–, ens abstin·
drem, perquè hi ha qüestions en què estem d’acord, 
però tornem al mateix: tenen aquesta fam de regu·
lar·ho absolutament tot, que no deixen espai per po·
der fer res. Agraeixo..., que és lògic que hagin acceptat 
aquesta esmena que havien dit, de taxa no i d’impost 
sí, perquè és...

El punt número 9, nosaltres el votarem favorablement. 
És una esmena en la qual li diré: nosaltres havíem de·
manat un 60 per cent, vostès diuen un 50 per cent, pe·
rò, miri, d’un 30 per cent a un 50 per cent ja és un pas. 
Nosaltres havíem ficat un 60 per cent per doblar el que 
fins ara s’estava fent.

Cap problema –abstenció també– al punt número 10.

I a l’11 nosaltres hi votaríem a favor.

Per tant, vostè veu aquí que a tot el que sigui ranci, del 
més pur socialisme, hi votarem en contra, però el que 
té un sentit comú i el que... (La presidenta retira l’ús 
del micròfon a l’orador i aquest continua parlant uns 
moments.)

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Con·
vergència i Unió, l’il·lustre senyor Benet Maimí.

Benet Maimí i Pou

Moltes gràcies, senyora presidenta. Honorable con·
seller, senyores i senyors diputats... Senyora Laura 
Massana, ponent d’Iniciativa... És evident que ens 
trobem davant d’una qüestió complexa. Les darre·
res setmanes, l’ús turístic d’alguns –siguin molts o 
pocs– habitatges privats ha estat notícia destacada. 
Tots hem vist la preocupació dels veïns afectats, i tam·
bé hem vist que les administracions competents han 
augmentat considerablement les inspeccions i les pro·
postes de sanció.

Cal, doncs, que entre tots siguem capaços de tractar 
aquesta qüestió amb el rigor, amb la seriositat que de·
mana una activitat tan important i tan econòmica i re·
llevant com és el turisme –i no repetiré dades que ja 
s’han dit en altres sessions: el PIB, l’ocupació, etcè·
tera, no? Però no es pot anar dient o no es pot anar 
insinuant que la situació estigui fora de control. Jo 
crec que ben al contrari: tenim unes lleis que regu·
len la matèria i tenim unes administracions que les fan 
complir. I estic d’acord amb vostè: tot és millorable, 
només faltaria, no?, però jo crec que s’estan fent les 
coses i s’estan intentant fer, i fer·ho bé. I això hem de 
deixar·ho clar.
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La moció que em presenta, senyora Massana, jo diria 
que és una proposta de llibre blanc del turisme, perquè 
jo en cinc minuts no seré capaç de desglossar tot el 
que vostè planteja. Jo crec que hauria sigut millor que 
hagués fet a cada ple un dels punts, i aleshores hau·
ríem pogut discutir·ho amb més profunditat.

Doncs, com deia, aquesta moció barreja moltes coses 
i em dóna la sensació que ho vol canviar tot i ho vol 
reglamentar tot en aquests onze punts –primer eren 
dotze i, lògicament, n’hi havia un de repetit i s’ha su·
primit–, i s’hi barregen coses molt diverses. Van des 
de reformar la legislació urbanística a també reformar 
la taxa turística, canviar criteris d’eficiència adminis·
trativa, que ha costat molt de poder fer efectius a casa 
nostra, i tampoc no podem començar a modificar cri·
teris tan importants de la nostra legislació mitjançant 
decrets llei i altres mesures d’urgència, com es dema·
na a la moció. Perquè no es tracta només de garan·
tir que aquest Parlament legisla bé, sinó que hem de 
traslladar a tots els agents econòmics la certesa que 
les línies directrius en matèria econòmica, en matèria 
d’agilitat, d’eficiència i d’eliminació de traves burocrà·
tiques es respecten i no són una cosa que avui s’apliqui 
i demà no. La seriositat de les administracions i dels 
governs no és un element menor, i a l’hora d’impulsar 
sobretot l’activitat econòmica.

Per tot això intentaré sistematitzar·ho una mica, tot 
plegat. Proposta de suprimir el que és la comunica·
ció prèvia? Això ho vam fer la legislatura passada. Ho 
hem intentat simplificar. Ara no podem fer una marxa 
enrere. El que sí que hem de fer és intentar agilitzar 
els expedients sancionadors.

Pel que fa als canvis de legislació urbanística i a la 
confecció dels plans sectorials en matèria de turisme, 
tampoc no hi podem estar d’acord. No sembla, crec, 
oportú ni justificat ni prudent canviar per decret llei 
qüestions tan importants com la Llei d’ordenació ter·
ritorial de Catalunya, la Llei de turisme de Catalunya, 
el Pla territorial general de Catalunya, i també plans 
territorials parcials vigents. A més a més de no ser la 
forma legal adequada per modificar·ho, és evident que 
aquestes matèries s’han de regular des del diàleg i des 
del consens.

Però també hem de recordar una cosa que jo crec que 
és molt important: el pla estratègic està en execució en 
aquests moments, el Pla estratègic de turisme a Ca·
talunya 2013·2016. El Departament d’Empresa i Ocu·
pació i el de Territori i Sostenibilitat han iniciat, ja, 
els treballs previs per tal de poder formular aquest pla 
territorial i sectorial de turisme i aquest instrument 
que ens ha de permetre abordar qüestions plantejades, 
sens perjudici de les competències dels municipis en 
matèria urbanística, que això, compte!, que també és 
molt important la seva paraula.

Tampoc no podem coincidir en la modificació de la 
proposta del que és l’impost sobre les estades turísti·
ques. En primer lloc, perquè aquesta moció presenta 
una cosa que jo crec que és una mica perillosa, que 
és canviar l’objecte; la finalitat de la taxa és fer·la més 
pròpia per destinar la recaptació a preservar el pa·
trimoni cultural i no l’impuls de la política turística. 

I també una altra cosa molt important: si el que vo·
lem és promoure el reequilibri territorial turístic en 
zones i àmbits territorials on hi ha escassa activitat, 
el que ens permet precisament aquest transvasament 
d’inversions en l’àmbit turístic és que el fons es man·
tingui des de la Generalitat, amb una alta participació 
de la Generalitat, del 70 per cent, que podrà ajudar a 
redistribuir aquesta riquesa a altres zones que són més 
febles turísticament parlant. Per tant, aquí no hi esta·
ríem d’acord.

I també estem parlant d’un impost que, val la pena dir·
ho, va entrar en vigor encara no fa dos anys, el novem·
bre del 2012. Per tant, abans de modificar·lo, primer 
hauríem de veure com es comporta, valorar·ne la ges·
tió i també estudiar el seu impacte. Aleshores, pensem 
que s’ha de modificar una mica, però una vegada que 
s’hagi analitzat.

En tema de cases rurals, les cases rurals..., no ens 
sembla correcte que es gravi..., o sigui, establir una 
exempció de l’impost sobre l’estada a les cases ru·
rals..., perquè el pagament no el fa el que és la instal·
lació, el pagament el fan els usuaris. Qui ens garanteix 
que un usuari d’una casa rural és més ric o és més po·
bre que el que va en un hotel de luxe? És que se m’està 
acabant el temps i tinc moltes –moltes– coses a dir.

El tema també..., a mi m’agradaria fer una reflexió, 
també, del tema que va amb aquesta moció, sobre si 
estem d’acord en alguna proposta d’esmena en diver·
sos apartats. Coincidim amb els departaments en tot 
el que és col·laborar: col·laborar amb la inspecció, col·
laborar també en tot el que és millorar que els munici·
pis puguin fer –els que ens ho sol·licitin– el seguiment 
i les inspeccions; i també, sobretot, estem d’acord en 
el que és la millora i la qualitat del que és la formació 
i també de la professionalització.

Una cosa, molt ràpid: s’ha posat vostè amb els creuers 
de luxe. L’any 2012 –hi ha un exemple a Barcelona 
que és molt important– el turisme ha generat 13.400 
milions d’euros, 37 milions d’euros diaris... (La presi-
denta retira l’ús del micròfon a l’orador i aquest conti-
nua parlant uns moments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa·
raula la il·lustre senyora Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gracias, señora presidenta. Señor conseller, señores 
diputados, señoras diputadas, esta es la segunda mo·
ción del día sobre turismo, la correspondiente al Gru·
po de Iniciativa. En la moción del Partido Socialista 
hemos tenido ocasión de hacer un planteamiento más 
genérico del modelo de turismo, pero en esta nos gus·
taría centrarnos en dos cuestiones, como son los apar·
tamentos turísticos y el impuesto sobre estancias tu·
rísticas, que están de rabiosa actualidad, como ustedes 
saben.

Bien. Respecto al primero de los temas, los aparta·
mentos turísticos, este debate que hoy tenemos pro·
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bablemente se haya producido por el conflicto, los 
problemas que hubo este verano en la ciudad de Bar·
celona y también la preocupación social de los ciuda·
danos de esta ciudad respecto a la actividad, al im·
pacto que podían tener los apartamentos turísticos. No 
es que sólo afecte a la ciudad de Barcelona, pero es 
indudable que la importancia y el volumen de estos 
apartamentos en esta ciudad, pues, hacen que el posi·
cionamiento local sea, la verdad, muy importante para 
el posicionamiento general en Cataluña. Sin duda, a 
nivel municipal, en las próximas municipales este será 
un ámbito de debate muy interesante.

Los apartamentos turísticos existen en la práctica to·
talidad de las ciudades europeas, en las ciudades turís·
ticas del mundo, y están estrechamente relacionados 
con el auge que está teniendo la economía colabora·
tiva. Antes hemos debatido una moción de Esquerra 
Republicana en este sentido. En definitiva, lo que ha·
ce es que los privados, los particulares, pues, adquie·
ran directamente servicios de otros particulares. Y la 
crisis hace que los particulares busquen también un 
mejor precio y las nuevas tecnologías, pues, permiten 
esta conexión entre particulares. No hay que olvidar 
que es una oferta turística, es un tipo de oferta turís·
tica extra hotelera pero sigue siendo también un tipo 
de oferta. ¿Qué pasa? Que tiene un impacto en dife·
rentes sectores. Tiene un impacto directo en los veci·
nos, en los habitantes de los lugares donde se ubican 
este tipo de ofertas turísticas, en los turistas mismos, 
que son personas que utilizan este servicio, también 
en los propietarios de estos apartamentos y en el resto 
de agentes del sector.

¿Cuál es la obligación de las administraciones públi·
cas? Pues evitar que haya un desequilibrio injustifica·
do en estos intereses, entre los de los vecinos, los tu·
ristas, los propietarios y el resto de agentes del sector. 
Y la mejor manera para ello es regularlo correctamen·
te. Se ha puesto en evidencia por parte de todos los 
portavoces que han intervenido que hay que cambiar, 
plantear una reforma de la regulación que afecta a esta 
actividad, porque es absolutamente inadecuada y ade·
más genera mucha inseguridad jurídica.

Hemos hablado antes de que se generará un grupo de 
trabajo de la economía colaborativa en general, pero 
estoy segura de que se abordará como uno de los te·
mas principales el hecho de la existencia y el auge de 
los apartamentos turísticos.

El papel de los ayuntamientos debe ser muy impor·
tante. Aunque encaremos este debate a nivel autonó·
mico aquí, en el Parlament de Catalunya, los ayun·
tamientos tienen diferentes realidades y diferentes 
necesidades. No tiene nada que ver la situación de 
Barcelona con otros municipios también turísticos y 
con otros municipios, pues, que no lo son tanto. Por 
tanto, nosotros defendemos que los ayuntamientos 
también sigan teniendo un papel fundamental pa·
ra poder regular su propia oferta turística, para ade·
cuar la tipología de la oferta y la distribución también 
equilibrada de la misma.

Y una de las claves de todo esto no es solo regular 
adecuadamente, que es fundamental, sino hacer cum·

plir lo regulado y lo establecido, para evitar, pues, que 
haya muchísimos apartamentos turísticos irregulares, 
como es el caso actual, para evitar que haya intrusis·
mo y competencia desleal con otros operadores que sí 
que cumplen con todas sus obligaciones, y evitar pro·
blemas de convivencia que puedan afectar a los veci·
nos, a los habitantes regulares, digamos, de los espa·
cios donde existen estos apartamentos.

Para hacer cumplir lo regulado es fundamental tam·
bién la inspección, la labor de inspección y de control. 
Hay que garantizar por parte de las entidades locales 
que se cumplen, pues, ordenanzas básicas, por ejem·
plo de civismo, y también que los propietarios de estos 
apartamentos también siguen siendo responsables de 
lo que ocurre en sus propiedades. Pero para hacer una 
correcta inspección y control de todo esto y para que 
los vecinos no sufran las consecuencias, los ayunta·
mientos tienen que poner a disposición de estas labo·
res los recursos necesarios.

Respecto al impuesto de estancias turísticas, hay que 
valorar su impacto real, porque no es lo mismo en 
Barcelona que en el resto de ciudades, y reformularlo. 
Es evidente que los ayuntamientos tienen que aumen·
tar el porcentaje de lo que gestionan de lo recaudado; 
sobre todo en la ciudad de Barcelona, nos parece ab·
solutamente insuficiente que se pueda gestionar direc·
tamente o destinar a Barcelona únicamente un 30 por 
ciento. La participación de los ayuntamientos tiene 
que aumentar sin duda alguna.

Y también hay que tener en cuenta que el turismo 
genera impactos positivos, porque crea empleo y ri·
queza, pero que genera también impactos negativos. 
Y, por tanto, lo recaudado con este impuesto debe ir 
también destinado a compensar por esos impactos.

Nosotros en la mayoría de las cuestiones nos absten·
dremos porque ustedes cierran ya demasiado a priori 
y no han aceptado ninguna de nuestras enmiendas.

Gracias, señora presidenta.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica·
na de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Ag·
nès Russiñol.

Agnès Russiñol i Amat

Gràcies, presidenta. Conseller, diputades, diputats..., 
bé, doncs, aquesta moció que ens presenta Iniciativa 
posa de manifest la necessitat de promoure canvis, 
canvis efectius per fer front a la proliferació d’habitat·
ges d’ús turístic no regulats.

En aquest sentit, i com ja he explicat en el debat de 
la moció del Partit Socialista, compartim amb el grup 
parlamentari proposant el neguit per la concentració 
d’aquest tipus d’allotjament irregular, concretament, i 
amb alguns episodis que hi han hagut recentment en 
algunes zones de la ciutat de Barcelona, com deia en 
la intervenció d’abans, no només a la zona de la Bar·
celoneta, sinó també a la zona del voltant de la Sagra·
da Família. I, de fet, ahir, ahir al vespre, el Consell de 
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Districte de l’Eixample de Barcelona va celebrar un 
plenari extraordinari per debatre aquesta qüestió, no 
només per debatre entorn de la proliferació dels habi·
tatges d’ús turístic irregulars, sinó també per parlar, 
doncs, del futur del turisme en aquest barri de la ciutat 
de Barcelona. Per tant, la necessitat d’afrontar de ma·
nera clara aquesta proliferació és un debat ben actual, 
i, per tant, doncs, compartim aquest neguit que se’ns 
presentava ja en la interpel·lació que va fer la diputada 
Massana, i més concretament en la moció que tenim 
sobre la taula.

Com fem front a la proliferació d’aquests habitatges, 
que, recordem·ho, són habitatges que no estan regu·
lats? També ho hem explicat durant el nostre posicio·
nament en l’anterior moció. Per Esquerra Republicana 
hi han dues qüestions clau. En primer lloc, dissenyar 
un pla de xoc i un pla de xoc relacionat amb la inspec·
ció, amb potenciar la inspecció. I quan diem «pla de 
xoc» ens referim a un pla on es reassignin recursos 
públics, i, per tant, un pla on es prioritzi la despesa 
pública que això suposa. I, per tant, doncs, crec que 
som prou clars en aquest sentit. I creiem que també un 
pla de xoc ha de posar sobre la taula la necessitat de 
la coordinació entre les parts i les instàncies públiques 
implicades, en aquest cas, els ens locals i la mateixa 
Generalitat.

En segon lloc, ens sembla que també és substancial fer 
canvis en la normativa urbanística. Considerem que 
la potestat urbanística és clau per ordenar i per limi·
tar la càrrega turística màxima que poden i que han 
d’admetre els municipis, o, en aquest cas, doncs, en 
ciutats més grans, els districtes o fins i tot els barris. 
I, en aquest sentit, també explicàvem abans que ens 
semblava imprescindible baixar al detall, i, per tant, 
doncs, tipificar els habitatges d’ús turístic d’una mane·
ra diferenciada en aquests plans d’usos.

Per tant, entenent que aquesta consideració que fem, 
que per nosaltres és cabdal, va estretament lligada 
amb el punt 2 de la moció d’Iniciativa. Doncs, per 
tant, anunciar que hi votarem favorablement.

De la mateixa manera, per tant, estem d’acord que cal 
suspendre l’atorgament de llicències en aquells muni·
cipis on s’estigui elaborant un pla d’usos, perquè pre·
cisament, doncs, entenem que ha de ser així, no?

Per tant, d’altra banda, explicar que hem afegit com 
a esmena, que la diputada Massana ens ha acceptat, 
que creiem que és important apostar per transferir a 
l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de la seva Car·
ta municipal, la competència de la regulació dels ha·
bitatges d’ús turístic, dins d’un marc general de regu·
lació que creiem que caldria fer. Precisament perquè 
aquesta gran concentració que dèiem al principi, en  
el principi de l’exposició, doncs..., gran concentració 
que ha de suportar la ciutat de Barcelona, ens sembla que  
aquesta eina seria la millor eina per donar resposta  
a aquest fet.

També compartim amb el grup proposant la necessi·
tat de lluitar per eliminar el frau i els abusos de les 
condicions laborals dels treballadors del sector del tu·
risme, i, per tant, doncs, votarem a favor del punt que 
hi fa referència.

I, ja per acabar, anunciar que votarem en contra dels 
punts que fan referència a la revisió de l’impost d’es·
tades en establiments turístics –també ho hem explicat 
abans–, no perquè no estiguem a favor de fer·ne una 
revisió, sinó, al contrari, perquè creiem que aques·
ta revisió s’ha de fer en base a una reflexió més pro·
funda i específica, a partir d’una anàlisi quantitativa i 
qualitativa, de balanç, que fa aproximadament un any, 
doncs, se’ns van explicar com anaven aquestes feines 
en la Comissió d’Empresa i Ocupació per part de la 
Direcció General de Turisme, però entenem que ara sí 
ja, un any després d’aquest primer balanç, seria el mo·
ment que la mateixa direcció general ens fes arribar 
aquest document, aquest balanç, perquè tots els dipu·
tats d’aquesta cambra ho tinguéssim i poguéssim tre·
ballar·ho i fer propostes de millora al respecte.

La presidenta

Té la paraula, per fixar la seva posició en nom del Grup  
Mixt, el senyor Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Hola de nou. Bé, el tema és similar al de l’última mo·
ció sobre turisme, les mesures són més concretes i, 
òbviament, bastant més d’acord amb el nombre de 
disposicions que s’han d’emprendre i la determina·
ció amb què s’ha d’emprendre per corregir moltes de 
les deficiències que comporta una mica el campi qui 
pugui del turisme, que ja existia en aquest país, pe·
rò que amb aquesta crisi, diguéssim, s’ha deixat anar 
bastant més.

No crec, no compartim en absolut les idees que s’han 
expressat abans que les propostes que reflecteixen 
aquesta moció siguin sectàries; ni sectàries, ni ra·
cistes, ni cap altre concepte de marginació. És a dir, 
nosaltres entenem, no?, que l’ideal del no·sectarisme 
per segons qui és la llibertat del capital, de circula·
ció del capital, que el capital és bo, que és benvingut 
allà on sigui, vingui com vingui, vingui d’on vingui, i 
que això seria el paradigma de no·sectarisme per part 
de segons qui. En aquesta lògica, els sectaris són els 
treballadors i els sectaris són els veïns que exigeixen 
mínims i exigeixen salaris dignes, i que exigeixen veï·
nats en marcs de convivència, i exigeixen drets socials 
i, com deia, marcs de convivència.

I, sí, clar, coincidim, l’expropiació. Bé, clar; és que el 
debat sobre els drets socials és un debat permanent so·
bre les limitacions i la funció social de la propietat pri·
vada. Punto. És aquest. O sigui, nosaltres som propie·
tat de segons qui perquè ens té vinculats al salari, i, 
per tant, pot explotar·nos fins al màxim o no, si hi ha 
uns mínims o no. Si es pot fer el que es vulgui amb 
el territori i vendre’l al preu que es vulgui, i no té cap 
mena de funció altra, el territori, que ser mercaderia 
per a transaccions financeres i per generar beneficis 
per a una minoria... És a dir, bàsicament, el debat so·
cial és un debat permanent sobre el límit dels privile·
gis i la funció de la propietat privada, i, en aquest sen·
tit, òbviament, l’expropiació és un dels elements que 
estan en aquest debat.
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Trobem imprescindible, òbviament, que en tots els 
marcs on es debati sobre turisme hi tingui presència la 
representació dels treballadors del sector del turisme; 
segurament, els sindicats tradicionals o el sindicalis·
me en general no és la millor representació o la més 
fidedigna ara mateix del sector del turisme, perquè és 
un sector estacional, perquè és un sector molt precari, 
perquè és un sector poc organitzat i poc sindicalitzat, 
però han de tenir presència en totes les discussions, 
com planteja algun punt de la moció. I, òbviament, hi 
ha una prioritat en el reequilibri territorial d’aquesta 
concentració territorial excessiva, que no pot absorbir 
el territori, del turisme ara mateix.

Abans dèiem algunes característiques del model que 
entenem nosaltres que impera ara en el nostre país, de 
turisme: concentració territorial, centralitat en el mo·
del econòmic del turisme, latifundi, grans empreses, 
grans infraestructures, grans inversors, que ens supo·
sen molt de cost públic, sobredimensió del turisme i 
explotació intensiva de gent i del territori. I, digués·
sim, les propostes a cadascun d’aquests problemes que 
plantejaríem nosaltres per un model turístic, que la 
moció d’iniciativa intenta, diguéssim, simplement cor·
regir, i que segurament requereix de voluntat política 
i econòmica, i de fer transformacions més profundes 
per deixar que el turisme generi aquestes externali·
tats negatives, és que, enfront de la concentració, s’ha 
d’esponjar en el territori; que, enfront de la centrali·
tat en el model econòmic, s’ha d’entendre el turisme 
com una complementarietat en el model econòmic i 
en els sectors productius, és a dir que es busqui que 
sempre el turisme tingui una complementarietat amb 
altres sectors econòmics i, per tant, reparteixi l’impac·
te; que, enfront del latifundi, es promogui el minifun·
di, és a dir, la distribució en petits propietaris i en pe·
tits projectes d’allò que corre el risc... –com amb BCN 
World, que és l’exemple, diguéssim, de tot el model, 
és l’exemplificació simbòlica de tot el model, la ten·
dència del model en els últims anys–, que es reverteixi 
en xarxes de minifundi, no de latifundi, que la sobre·
dimensió del turisme a la nostra economia torni a va·
lorar una certa proporcionalitat respecte als altres sec·
tors econòmics, respecte a la capacitat d’absorció del 
nostre territori, del nostre país, de la massa econòmica 
que es genera per al turisme, sota la pregunta «quant 
turisme aguanta un territori?», «quant turisme aguan·
ta un territori sense viciar·lo, sense pervertir·lo?», i 
que enfront de l’explotació intensiva, òbviament, es 
posi per davant, perquè és el nostre país, és el que te·
nim, els drets socials, els salaris justos i els horaris 
normals. Els horaris normals. Jo ja no parlo de conci·
liació familiar, que, diguéssim, comença a ser una pi-
jada pròpia de..., clar, en aquesta situació, una pijada, 
sinó d’horaris normals, no de jornades infinites.

I aquí entra una qüestió molt bàsica. Quan l’Ajunta·
ment de Barcelona, quan la Generalitat fan concessi·
ons per a l’explotació de centres culturals per al servei 
de guia turístic, a quin preu/hora posa el treball assa·
lariat? Perquè ho concedeix a empreses, com si la res·
ponsabilitat sobre els salaris no fos seva. A quin preu/
hora? Ho tenen comprovat? A menys de quatre euros 
l’hora. Si l’Administració fa això, què no fa el sector 
privat?

La presidenta

Per pronunciar·se sobre les esmenes té la paraula la il·
lustre senyora Laura Massana.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, presidenta. Deia el diputat Luna: «Vos·
tès legislen en calent.» Calentets, venim, i calentetes, 
de com legislen vostès. I no em parli d’intervencionis·
me. Avui sabem –hi ha un debat al Congrés– que se 
li pagarà al senyor del Castor 1.300 milions d’euros, 
més del que l’Estat invertirà a Catalunya. Fantàstica 
intervenció de les lleis! Perquè tothom intervé, alguns, 
ho he dit abans, per defensar uns interessos i d’altres 
per defensar·ne uns altres. I aquí estem; diferents po·
sicions.

Llibre blanc no era, era un intent..., i ja entenc que hi 
ha d’haver un debat més profund, senyor Benet, i als 
creuers de luxe ja hi dedicarem un altre dia. Vull dir 
que el límit, de vegades, també és bo, el límit és bo –el 
límit és bo. I aquí estem, doncs, per intentar garantir 
drets de tothom.

Molt contenta també..., i ara ja sí que aprofito, doncs, 
per agrair·vos a tots els que heu participat, companys i 
companyes, amb major o menor aprovació per part del 
meu grup de les esmenes, però jo crec que hem arribat 
a una moció que alguna coseta en sortirà, almenys en 
l’avenç en la inspecció i a tenir presents les condicions 
dels treballadors i treballadores, i en això avançarem. 
I per això, doncs, us vull agrair i explicar què hem ac·
ceptat de cada grup.

Del grup del PSC, com també ens passa amb una pro·
posta del Grup de Ciutadans..., on parla, doncs, d’in·
corporar·hi, diríem, els pisos que tenen els bancs, els 
hem dit que no, no perquè no ho compartim, sinó per·
què estem parlant en aquest sentit de turisme.

Però del PSC li acceptem la segona esmena, que és 
on ja..., ho hem discutit abans i també ho compartim, 
perquè això es va aprovar en una moció d’Iniciativa a 
l’Ajuntament de Barcelona, que és que Barcelona pu·
gui recaptar i gestionar aquest cent per cent.

Partit Popular; li agraeixo la seva intervenció i també 
col·laboració, fent esmenes, i alguna rectificació que 
no explicaré, doncs, per mira..., eh? (L’oradora riu.) 
Però, bé, entenc que el 60 per cent no li han votat, per·
què, com que hi hem vist, en la del PSC, el «truqui·
llo» que només vagi a promoció turística, hem pensat: 
«No li donem canxa en la nostra i ja s’ho faran ells en 
la seva.» Saben que nosaltres volem un altre reparti·
ment. Però hem entès que el que també ens proposava 
respecte a l’Ajuntament de Barcelona quedava trans·
accionat amb allò, també, que hem acceptat del PSC.

Amb Convergència i Unió hem arribat també, doncs, a 
uns avenços, a unes transaccionals, en tot allò que els 
deia abans: a intentar que hi hagi un major control i 
una major inspecció en tot, eh?, en l’habitatge, en l’ac·
tivitat turística i també en la fiscal. Així com jo deia 
aquesta part que ens importa i ens interessa molt al 
nostre grup de les condicions laborals.
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A la senyora Arrimadas –ja vam parlar·ho ahir, vam 
estar parlant de la moció–, hi ha coses que no li po·
díem acceptar perquè anàvem nosaltres una mica més 
enllà. I una proposta que ens feia ella, que era la 4 bis, 
que deia que també queda incorporada d’alguna ma·
nera, no amb el seu text, però amb allò que hem acon·
seguit acordar amb Convergència i Unió sobre, di·
ríem, aquest control i inspecció de les situacions dels 
habitatges turístics.

A Esquerra també agrair·li..., fins i tot ens n’ha fet algu·
nes que milloren el text, queden més ben expressades, 
queden, diríem, expressions, doncs, potser més adequa·
des: quan parlem de massificació, hem trobat, doncs, 
un equilibri en la paraula que està molt bé. I la mateixa 
diputada d’Esquerra ja ens ha explicat que li acceptà·
vem, doncs, una esmena interessant, que és que..., tam·
bé aprovada a l’Ajuntament de Barcelona, que modi·
fica, diríem, tota la moció, si és que s’aconsegueix en 
aquest sentit aprovar.

Per tant, el que sí que no li podíem acceptar... (La pre-
sidenta retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta 
continua parlant uns moments. Rafael Luna Vivas de-
mana per parlar.)

La presidenta

Senyor Luna?

Rafael Luna Vivas

Per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

Rafael Luna Vivas

Molt bé. Miri, penso, senyora diputada, que s’ha equi·
vocat de bancada. Del Castor, qui en té la culpa és el 
Partit Socialista i el senyor Zapatero que ho va..., i se 
va comprometre al Consell de Ministres.

I, segona, amb tot el «carinyo», amabilitat i afecte, 
el turisme que vostès persegueixen és el turisme de 
«perroflautas».

(Alguns aplaudiments. Laura Massana Mas demana 
per parlar.)

La presidenta

Senyora Massana?

Laura Massana Mas

Per al·lusions òbvies.

La presidenta

Per al·lusions, trenta segons.

Laura Massana Mas

En la primera, senyor Luna..., entre todos la mataron y 
ella sola se murió. Se lo digo en castellano.

I a la dos, orgullosíssima que Barcelona, com Berlín i 
altres ciutats, no siguin exclusivistes com Mònaco i al·
tres i que hi pugui venir molta gent a viatjar; només ho 
hem d’equilibrar, només hem d’equilibrar entre el lu·
xe i el no·luxe, entre que puguem ser·hi tots i puguem 
ser·hi bé, puguem viure bé i viure dignament.

Gràcies.

(Jordi Turull i Negre demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Turull?

Jordi Turull i Negre

Sí, per demanar votació separada dels punts 3, 4.b, 7 
i 11.

La presidenta

Molt bé.

(Carina Mejías Sánchez demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Mejías?

Carina Mejías Sánchez

Sí, gràcies. Per demanar, a més dels punts que ha dit el 
senyor Turull, el 2 bis.

La presidenta

Molt bé.

(Pausa. Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.) 
Senyor Rodríguez?

Santi Rodríguez i Serra

Em sembla que és per demanar votació separada dels 
que queden, que serien l’1, el 4.a, el 5 i el 6, el 8 i  
el 10.

La presidenta

Molt bé.

(Marta Rovira i Vergés demana per parlar.) Senyora 
Rovira. I després senyor Fernàndez? (Veus de fons.)

Marta Rovira i Vergés

Votació separada del punt 1.a, 1.b i 1.c. I del punt 2, 
2 i 2 bis.
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La presidenta

Ja està. D’acord.

Votarem punt per punt, perquè l’únic que queda és el 
punt 9. Per tant, començarem des del principi.

Votarem el punt 1.a.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 36 vots a favor, 65 en contra i  
29 abstencions.

Votem el punt 1.b.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 55 vots a favor, 67 en contra i  
8 abstencions.

Votem el punt 1.c.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 36 vots a favor, 67 en contra i  
27 abstencions.

Votem ara el punt 2.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 55 vots a favor, 67 en contra i  
8 abstencions.

Votem ara el punt 2 bis.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 63 vots a favor, 67 en contra.

Votem ara el punt 3.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 129 vots a favor.

Votem ara el punt 4.a.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 34 vots a favor, 88 en contra i  
8 abstencions.

Votem ara el 4.b.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 130 vots a favor.

Votem ara el punt 5.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 52 vots a favor, 67 en contra i  
11 abstencions.

Votem ara el punt 6.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 56 vots a favor, 47 en contra i  
27 abstencions.

Votem ara el punt 7 –punt 7.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 129 vots a favor.

Votem ara el punt 8.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 34 vots a favor, 69 en contra i  
27 abstencions.

Votem ara el punt 9.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 50 vots a favor, 72 en contra i 8 abs·
tencions.

Votem el punt 10.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 35 vots a favor, 68 en contra i  
27 abstencions.

I votem el punt 11.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 130 vots a favor.

Se suspèn la sessió fins a les quatre.

La sessió se suspèn a tres quarts de dues del migdia i 
quatre minuts i es reprèn a tres quarts de quatre de la 
tarda i catorze minuts. Presideix la presidenta del Par-
lament, acompanyada de tots els membres de la Mesa, 
la qual és assistida per la secretària general i la lletrada 
Anna Casas i Gregorio.

Al banc del Govern seuen la vicepresidenta del Govern i 
titular del Departament de Governació i Relacions Institu-
cionals i els consellers d’Economia i Coneixement, d’En-
senyament, de Salut i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural.

La presidenta

Reprenem la sessió plenària amb el vint·i·unè punt de 
l’ordre del dia, que és la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre la seva gestió econòmica.

Moció
subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la seva gestió 
econòmica (tram. 302-00202/10)

Per exposar·la, té la paraula l’il·lustre senyor José Ma·
nuel Villegas, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta·
dans.

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, señora presidenta. Señor conseller, señoras y 
señores diputados, presentamos hoy una moción sub·
siguiente a la interpelación que se debatió en el último 
Pleno, con mi compañera Carina Mejías, con el título 
de Moción sobre la gestión económica, un título am·
plio, pero, como ya habrán podido ustedes ver, la mo·
ción es bastante modesta en sus objetivos.

Básicamente, los objetivos de esta moción se pueden 
resumir en cuatro: que este Gobierno, en su actua·
ción económica, cumpla con la sentencia del Tribunal 
Constitucional sería una de ellas; otra, que se cumpla 
con la ley de forma más genérica; otra, que pague sus 
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deudas, y, lo último, un principio, que es que en su ac·
tuación económica se rija por la transparencia y la in·
formación a los ciudadanos, y, como representantes de 
los ciudadanos, a esta cámara.

Cumplimiento de sentencias, cumplimiento de la ley, 
pago de lo que se debe y transparencia e información. 
Nada demasiado ambicioso en una comunidad nor·
mal. Quizás algo que sí que es oportuno hablar, discu·
tir, incluso votar, en una comunidad como la nuestra. 
En resumen, lo que se pretende es que se gobierne, y 
que se gobierne con responsabilidad.

Estos principios se resumen en seis puntos. El primero 
de ellos, como he comentado antes, es sobre el cum·
plimiento de la resolución del Tribunal Constitucional 
que suspende la Ley de consultas en sus aspectos eco·
nómicos. Es decir, instar al Gobierno a que no gas·
te nada en aquello que dice el Tribunal Constitucional 
que está suspendido. Ahora ha cambiado el Gobierno, 
parece ser, la presunta consulta, o consulta ilegal, por 
un procedimiento participativo, que deberemos acla·
rarnos qué es, si es una encuesta, si es una audiencia 
pública, si es un foro de participación. Ya veremos, 
pero en todo caso estaremos vigilantes de que se cum·
pla con la sentencia del Tribunal Constitucional tam·
bién en sus aspectos económicos.

El segundo punto habla de cumplimiento de la ley. Es·
tamos hablando básicamente de que se cumpla el ar·
tículo 32 de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, 
que dice que antes del día 10 de octubre de cada año 
el Gobierno presentará un proyecto de presupuestos a 
esta cámara. Aquí hay un principio de cumplimiento 
de la ley, pero luego hay otro principio, si cabe..., o 
por lo menos igual de importante, que es el respeto a 
esta cámara y el respeto a los ciudadanos de Catalu·
ña. Hablamos de respeto a esta cámara, esta cámara 
de la que se hacen lógicamente grandes elogios, en la 
que se montan votaciones con mucho boato y con mu·
cho formalismo, pero que luego a la hora de la verdad 
se ningunea no trayendo los proyectos de presupuesto 
en fecha, y en ocasiones simplemente no trayéndolos, 
como ya pasó en el 2013. Veremos este año por dón·
de vamos. Y, como decíamos, no es un tema formal. 
El traer los presupuestos a la cámara, el que se discu·
tan, el que no se cumpla la amenaza que deslizó ayer 
el president de la Generalitat hablando de una posi·
ble prórroga... Decía: «Es legal.» Por supuesto, que es 
legal. Pero es políticamente inaceptable. Un gobierno 
tiene mayorías para realizar sus políticas a través de 
unos presupuestos. Pues lo mejor que puede hacer si 
no las tiene es plegar.

Porque en los presupuestos discutimos de los temas 
importantes que afectan a la ciudadanía; en los pre·
supuestos podremos ver si seguirán los recortes o no 
seguirán los recortes; discutiendo de los presupuestos 
nos podrán informar de cuáles son sus prioridades, las 
de este Gobierno, si piensan seguir recortando en sa·
nidad y seguir manteniendo una situación precaria en 
el ámbito de la sanidad pública para usuarios y para 
los profesionales o si piensan revertir esta situación; 
discutiendo de presupuestos sabremos si se recupera 
la paga a los funcionarios o no, porque hay compromi·
sos que son ustedes muy ágiles a la hora de soltarlos, 

pero luego sin unos presupuestos que los avalen ten·
dremos que ver cómo se cumplen estos compromisos, 
y también con unos presupuestos podremos discutir si 
se mejoran las políticas sociales o no o si se cumplen 
los compromisos que todos los partidos hemos adqui·
rido en algunos aspectos, como es el Pacto por la in·
fancia, que esta mañana la consellera hacía alusión al 
mismo. Pero si no sabemos si vamos a poder hacer un 
esfuerzo presupuestario o si esa es una prioridad o no 
de este Gobierno, todos esos compromisos quedaran 
en el tintero y solamente en una foto, como también se 
ha dicho antes.

Entonces, esa ley tan importante queremos que se 
traiga, que se traiga a tiempo. Ya no, ya la traen tarde, 
aunque la traigan. Pero nos gustaría saber si la piensan 
traer o si piensan hurtar otra vez el debate presupues·
tario con una prórroga de presupuestos, como amena·
zó ayer el presidente.

Y, por último, los dos últimos puntos, también poco 
ambiciosos en cualquier otra comunidad, serían que 
se pagaran las deudas y que se informe y haya trans·
parencia en la gestión, transparencia en qué se hace 
con el dinero que se recauda y transparencia en cuan·
to a la información sobre qué ha pasado con la parti·
da trampa de 2.300 millones de su presupuesto, señor 
president.

Muchas gracias.

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades, té la paraula la 
il·lustre senyora Alícia Romero, en nom del Grup Par·
lamentari Socialista.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, bé, doncs, 
ens arriba una moció de mans de Ciutadans, una mo·
ció de què val a dir que molts d’aquests punts ja han 
estat aprovats de manera molt semblant amb la moció 
que vàrem aprovar l’anterior Ple del Grup d’Iniciativa 
per Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa.

I bàsicament són mocions que persegueixen el mateix 
que molts d’aquests grups de la cambra, que és que hi 
hagi més transparència en els comptes públics, perquè 
és veritat que en alguns casos en costa trobar la infor·
mació; demanar que es presentin els pressupostos en 
el moment que toca, que em sembla que és gairebé un 
deure del Govern amb relació a aquesta cambra, com 
molt bé deia el senyor Villegas. Només ha passat un 
any. Per tant, hem de demanar que torni a passar. Es·
perem que aquest any també sigui així, tot i que veiem 
alguns dubtes. Després de veure els grups que donen 
suport al Govern, la situació en què estan, veurem si 
això és així. Esperem, tant de bo, que sí.

Un altre element que també apareix sempre a les mo·
cions quan parlem de gestió pressupostària és que 
realment puguem pagar abans de finalitzar l’any a to·
tes aquelles entitats del tercer sector, farmàcies i orga·
nitzacions que tenen convenis amb l’Administració i 
que per desgràcia no reben els recursos compromesos 
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per la Generalitat, i per tant financen d’alguna mane·
ra la Generalitat posant·los de la seva pròpia butxa·
ca. Algunes entitats vivim moments molt complicats, 
i per tant esperem, tal com diu aquesta moció, tant de 
bo s’aprovi, que a finals d’any es pugui fer aquest es·
forç, no?

Segurament, el conseller o els grups que donen suport 
al Govern diran que això no és possible perquè els in·
gressos en aquests moments no estan en la situació que 
ells voldrien, no? Fem aquí alguna petició, es fa algu·
na petició aquí que nosaltres hi donarem suport, que 
és saber exactament quina execució hi ha d’aquests in·
gressos, no?, com estem pel que fa a aquests ingressos 
que es van preveure, 2.380 milions d’euros, a través 
de la venda de patrimoni i de concessions, per saber 
exactament si a finals d’any podrem fer front a aquest 
pagament o no podrem fer front a aquestes obligaci·
ons de pagament que tenim. Ens agradaria que fos 
que sí. Nosaltres també hem fet algunes preguntes al 
Govern demanant quina és la situació en aquests mo·
ments d’aquestes vendes, d’aquestes concessions, per 
veure si estem a prop d’aquests 2.380 milions o no ho 
estem. I ens preocuparà si no ho estem, perquè voldrà 
dir que no farem front a aquests pagaments i que pot·
ser haurem d’anar a una situació més delicada pel que 
fa a les finances de la Generalitat.

Per tant, suport a aquesta moció, sobretot perquè el 
Grup de Ciutadans, a qui li ho agraeixo, ens ha accep·
tat una esmena que a nosaltres ens semblava que era..., 
s’envalentia massa, no?, predisposava massa un resultat 
de què nosaltres tenim alguns dubtes. I, per tant, em 
sembla que el primer punt queda més clar amb aquest 
element que ha tret. I, per tant, doncs, nosaltres dona·
rem suport a tota la moció, amb aquest objectiu i amb 
aquesta voluntat que el Govern presenti els pressuposts 
quan li pertoca, que intenti ser molt més transparent 
en la presentació dels comptes públics, i sobretot amb 
aquells elements que ens preocupen tant i tant, com 
són aquests ingressos impropis a través d’aquestes ven·
des i d’aquestes concessions. Per tant, doncs, suport 
a aquesta moció, esperant que el Govern, encara que 
no aprovi aquesta, com que tenim la sort que en vam 
aprovar una d’Iniciativa per Catalunya Verds que en 
molts casos era força similar..., doncs esperem que pu·
guem comprovar com està la situació de les finances 
públiques de la Generalitat en breu.

Gràcies.

La presidenta

Per fixar la seva posició, té la paraula l’il·lustre senyor 
Pere Aragonès, en nom del Grup Parlamentari d’Es·
querra Republicana de Catalunya.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, 
senyores i senyors diputats, diputat Villegas, vostè ens 
presenta una moció que, permeti’m que li ho digui 
amb tota l’amabilitat del món, comença una mica amb 
mal peu, en el primer punt, no? Perquè és una moció 
sobre execució pressupostària, i el primer que ja posa, 

la primera en la frente, eh?, la consulta, que és allò que 
diu vostè que tot el dia en parlem i vostès no en dei·
xen mai de parlar. En tot cas, al punt primer vostè ha 
de comprendre que no hi podem donar suport. Nosal·
tres entenem que cal tirar endavant totes les actuaci·
ons que estiguin a l’abast d’aquest Parlament i del Go·
vern per tal que la ciutadania de Catalunya es pugui 
pronunciar sobre el seu futur.

A més, el punt 1 té una certa inexactitud jurídica. Per·
què de lleis de consultes populars en aquest país n’hi 
ha dues: la 4/2010 i la 10/2014. No sé quina de les 
dues... Suposo que vostè deurà dir: «Cap de les dues!», 
no?, independentment que siguin vigents o no, inde·
pendentment que una estigui suspesa i l’altra no, in·
dependentment que la 10/2014 tingui una part que es·
tigui suspesa, perquè hi ha recorregut el Govern de 
l’Estat, i l’altra no. Però, en tot cas, més enllà d’això, 
més enllà que no detallen i que és un punt clarament 
polític, nosaltres el que demanem precisament al Go·
vern és tot el contrari. És a dir, hi han uns recursos. 
Que es facin servir i que es facin servir perquè la ciu·
tadania es pugui pronunciar sobre el futur polític de 
Catalunya. I per part del nostre grup parlamentari, 
doncs, ja ho diem aquí, hem intentat tirar endavant 
una consulta no referendària, bloquejada per part de 
l’Estat. Ara hi ha una proposta nova sobre la taula, i 
en tot cas totes les propostes que serveixin per avançar 
tindran el nostre suport i nosaltres cridarem a partici·
par·hi. I, per tant, doncs, cridem a participar, també, i 
nosaltres ho farem, els diputats, en aquesta proposta 
per al proper 9 de novembre. Si això vol dir utilitzar 
els recursos del pressupost, s’ha de fer servir.

El segon punt. Vostè diu: «S’han de presentar ja els 
pressupostos.» Jo no sé si vostè està disposat a estu·
diar i aprovar els pressupostos que presenti el Govern. 
M’imagino que segurament no, que la predisposició és 
molt negativa. Vaja, ho intueixo, i crec que aquí tots 
som majors d’edat, i vostès el primer que farien seria 
presentar·hi una esmena a la totalitat. Per fer viables 
aquests pressupostos ens agradaria saber quines són 
les seves propostes, atès que Ciutadans sempre ha pro·
posat la quadratura del cercle, que és la rebaixa d’im·
postos, l’augment de despeses i la reducció del dèfi·
cit. Això, per molt que s’intenti estirar, és complicat. 
Per tant, jo no sé si hi ha una novetat sobre la taula, 
que és que Ciutadans estan disposats a donar suport 
als pressupostos. En tot cas, la predisposició per part 
d’Esquerra Republicana a treballar·los hi és, i ente·
nem, doncs, que quan políticament tinguem les con·
dicions, també d’horitzó de país, adequades això serà 
molt més clar i es podrà treballar en aquest àmbit.

En tercer lloc, el tercer punt, no?, realitzar tots els pa·
gaments abans del 31 de desembre. Crec que això ho 
hauria de presentar al Congrés de Diputats. Ja sé que 
vostès no hi tenen representació, però potser UPyD, 
ara que estan en converses, ho podria presentar. Per·
què, en tot cas, la tresoreria de la Generalitat..., en bona 
part, les decisions d’aquesta magnitud de què parlem 
estan bonament subordinades a decisions que prengui 
el senyor Montoro. I, per tant, on se’l pot pressionar 
més i on és més efectiu és en el Congrés de Diputats. 
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Per tant, nosaltres entenem que això forma part, doncs, 
d’un debat que hauria d’estar allà.

Després hi han uns punts sobre transparència. Crec 
que, també, primer el que haurem de fer, quan dema·
nem transparència, és mirar què és el que realment es 
publica, no? És a dir, al Parlament trimestralment s’en·
tra l’estat d’execució, i per tant podem veure les despe·
ses que hi han en alguns dels àmbits que aquí es posen 
sobre la taula. També es fan públics els informes dels 
ingressos, i, per exemple, pel que fa a la venda d’edifi·
cis per part de la Generalitat o algunes operacions que 
s’han posat d’obtenir cànons a través d’externalitza·
cions de determinats serveis això és públic. A la web 
del Departament d’Economia i Coneixement vostès hi 
poden veure una execució mensual i saber, doncs, la 
quantitat, més enllà que moltes d’aquestes operacions 
es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat, no? Per 
tant, això ho tenim. Una altra cosa és si vostès volen 
fer un debat sobre això, que evidentment és molt le·
gítim.

El mateix sobre la recaptació total obtinguda. Fins al 
dia 1 d’octubre jo no ho he trobat. Però sí fins a fi·
nals d’agost; als informes d’agost, que estan a la web 
del Departament d’Economia i Coneixement, hi ha el 
detall i, a més, una explicació molt asèptica, és a dir, 
molt tècnica, de quina és l’evolució, no? Per tant, mol·
tes vegades es reclamen coses que ja hi són i, per tant, 
nosaltres, reclamar allò que és obvi, allò que ja està a 
disposició, doncs, no ho farem.

En tot cas, i amb això acabo, nosaltres creiem que el 
fons del que s’està debatent aquí és que tenim un pro·
blema amb el pressupost, és evident, en l’execució, però 
és un problema de naturalesa política; això es solu ciona 
el dia que aquells impostos que paguem els recaptem i 
no passi com ara: que se’n recapten més i la Generalitat 
en rep menys dels que ho fa l’Estat.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyor conseller, 
senyores i senyors diputats.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Par·
tit Popular de Catalunya, l’il·lustre senyor José Anto·
nio Coto.

José Antonio Coto Roquet

Señora presidenta, señoras y señores diputados, esta·
mos ante una moción obvia. Un gobierno normal, con 
personas normales, no obsesionadas en negar al otro, 
en este caso al resto de españoles o a algunos grupos 
parlamentarios de esta cámara, un gobierno normal, 
transparente, que presentara presupuestos, que los 
presentara cuando toca, que informara de qué impues·
tos piensa subir o no y que dijera qué patrimonio se ha 
vendido, si esto sucediera, no haría falta esta moción.

En esta moción no hay ningún elemento a debatir so·
bre política económica, no se piden más o menos im·
puestos, no se piden reformas estructurales, no se pide 
más o menos gasto público; en esta moción no pode·
mos entrever cuál es el proyecto económico, cuál es 

la política económica que tiene el grupo parlamenta·
rio que presenta la moción. ¿Y por qué no lo podemos 
entrever? Porque hay algo más urgente como es saber 
qué hace el Gobierno de la Generalitat, el señor Artur 
Mas, el señor Mas·Colell, Convergència i Unió, con 
los 37.000 millones de euros que gestionan de los im·
puestos de los catalanes. Por no hacer..., y digo Artur 
Mas, Mas·Colell, Convergència i Unió, porque el pre·
sidente de la Comisión de Economía del Parlamento, 
el señor Teixidó, no la convoca nunca de forma ordi·
naria. Yo comparo la Comisión parlamentaria de Em·
presa y Empleo, presidida por un miembro del Partido 
Popular, señor Rafa Luna, y comparo la de Economía 
y es el día y la noche: en un sitio se convoca perma·
nentemente cada mes y en otro llevamos meses sin 
que se convoque.

Ha quebrado Spanair, agujero de 200 millones de eu·
ros, sentencia judicial; el señor Mas·Colell ni siquiera 
ha comparecido. No sabemos si el señor Mas·Colell 
va a obtener los 800 millones de euros que prometía 
del Área Metropolitana de Barcelona para tapar agu·
jeros; a día de hoy no ha comparecido en sede par·
lamentaria. El señor Mas·Colell ha multiplicado por 
un 150 por ciento la deuda que le dejó el tripartit; to·
davía no ha comparecido en sede parlamentaria... Sí 
que es verdad: Pujol dejó 14.000 millones de euros, lo 
subió a 34.000 el tripartit, Mas·Colell a 62.000. Díga·
me si eso es o no multiplicar la deuda del tripartit en 
un 150 por ciento. Mas·Colell no ha presentado toda·
vía el presupuesto de este año aunque la ley dice que 
ya tenía que haberlo presentado. No ha comparecido 
todavía en sede parlamentaria. Mas·Colell nunca ha 
cumplido con el objetivo de déficit: tampoco compa·
rece para explicarlo en sede parlamentaria. Ni siquie·
ra el señor Mas·Colell ha comparecido para presentar 
sus balanzas de «España nos roba», no sé si porque 
en verdad quién nos roba es Pujol o bien porque tiene 
desidia, tiene pereza de comparecer en el Parlament 
de Cataluña.

Miren, señores de Convergència i Unió, con sus pro·
cesos, con sus denominados procesos participativos 
hagan lo que quieran. No tengan censo; utilicen volun·
tarios; hagan que una persona pueda votar una, dos, 
tres, cinco veces, las que quieran; pongan autocares; 
permitan que la gente pueda votar uno, dos, tres, cua·
tro, cinco años, los que les dé la gana. Solo les pedi·
mos dos cosas: no gasten ni un euro público en sus 
espectáculos dantescos y no gestionen el dinero pú·
blico como si fuera uno de sus espectáculos dantes·
cos y ridículos, como pudimos ver la noche del lunes y 
la mañana del martes al señor Artur Mas. Los 37.000 
millones de euros del presupuesto de la Generalitat de 
Cataluña, que pagan los catalanes con sus impuestos, 
no son ni una costillada, ni una V, son muchos días, 
muchas horas de trabajo de los catalanes para pagar 
sus impuestos.

Mas·Colell lleva cuatro años de conseller de Econo·
mía, cuatro años en los que ha fracasado gravemente 
su gestión: en términos de deuda, en términos de no 
presentar los presupuestos o presentarlos tarde, en tér·
minos de incapacidad de financiar la Generalitat de 
Cataluña que no sea a través del mecanismo de finan·
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ciación del Estado y, cómo no, lo más grave, es inca·
paz de comparecer y dar la cara en sede parlamentaria.

Señor Mas·Colell, los problemas financieros de la Ge·
neralitat de Cataluña no se llaman ni España ni res·
to de españoles, no se llaman Cristóbal Montoro ni 
Luis de Guindos. Son su incapacidad para controlar 
el gasto público, son su incapacidad para moderar los 
impuestos, son la falta de confianza que usted gene·
ra en los mercados, son operaciones torticeras como 
ATLL, ACA, Catalana d’Iniciatives o Spanair. Señor 
Mas·Colell, ¿no se ha preguntado nunca que quizás el 
problema económico de la Generalitat de Cataluña se 
llama Artur Mas y Andreu Mas·Colell? Y si no se lo 
ha preguntado, pregúnteselo.

Gracias, señora presidenta. Señoras y señores dipu·
tados.

La presidenta

En nom del Grupo Parlamentari d’Iniciativa Verds · 
Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula l’il·lustre 
senyor Josep Vendrell.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputades, la 
tesi central que defensava l’altre dia la diputada Mejías 
en la seva intervenció, en la seva segona intervenció, 
és que el procés per aconseguir exercir el dret a de·
cidir perjudica l’economia catalana i que per això cal 
un canvi a les prioritats polítiques del Govern, i anun·
ciava tot un seguit de desgràcies, com que els bancs, 
el Banc de Sabadell, «La Caixa» i tal podrien acabar 
marxant. De fet, ja ens hem quedat sense sistema fi·
nancer a Catalunya, pràcticament, però no és pel dret 
a decidir sinó per la crisi del sistema financer.

I miri, efectivament, el Govern ha de canviar les seves 
prioritats especialment per fer front a l’atur, al creixe·
ment de les desigualtats i de la pobresa, però el pro·
blema de l’economia catalana no es diu «dret a deci·
dir»; es diu austeritat, es diu neoliberalisme, són les 
polítiques dels governs de Convergència i Unió, les po·
lítiques del Govern del Partit Popular, aquesta és una 
gravíssima llosa que pesa sobre l’economia catalana, i 
també les desastroses polítiques europees. Aquest és el 
veritable problema, unes polítiques inútils i fracassa·
des que no permeten la reactivació de l’economia, com 
s’està veient per les darreres dades que hem conegut 
precisament avui. I també el problema de l’economia 
catalana es diu mal finançament de la Generalitat de 
Catalunya i incompliments reiterats de compromisos 
per part del Govern de l’Estat. Es pot debatre les fór·
mules de càlcul, si un mètode, si un altre, però jo crec 
que això és una realitat objectiva: tenim un problema 
crònic de mal finançament, i també crec que són molt 
objectius els incompliments del Govern de l’Estat,  
i que estaria bé reconèixer·ho, i que no es tracta d’una 
qüestió de nacionalismes, de sobiranisme, de catala·
nisme, hi han altres forces polítiques a altres indrets 
de l’Estat o a altres indrets d’Europa que, simplement, 
defensen allò que es propi dels seus territoris i no per 
això han de ser nacionalistes.

Nosaltres votarem en contra de la primera i demanem 
votació separada del primer punt de la seva moció. 
A més, efectivament, ho posen tot en un mateix sac, 
tant la part recorreguda de la Llei de consultes, com la 
part no recorreguda, però creiem que s’ha de desenvo·
lupar la Llei de consultes, i no només pensant en el dia 
9, sinó també pensant en el conjunt de consultes popu·
lars possibles que es puguin fer. Jo entenc que vostès, 
això de la participació i de la participació democràtica 
per decidir la relació de Catalunya amb l’Estat o per 
decidir el que sigui, a vostès això no els fa massa grà·
cia i per això hi estan en contra.

Jo també voldria aprofitar per fer tres consideracions. 
Mirin, nosaltres no compartim la diagnosi tan opti·
mista que fa el Govern de l’Estat i que fa el Govern 
de la Generalitat de la situació econòmica; la millo·
ra d’alguns indicadors econòmics és limitada i feble 
i amaga una autèntica mutació social amb el creixe·
ment de la pobresa, aquest 17 per cent de treballadors 
pobres que tenim a Catalunya, i amb el creixement 
de les desigualtats. Per cert, pobresa, desigualtats so·
bretot, que, igual que el Govern, és un tema absent en 
els discursos o en el plantejament econòmic de Ciuta·
dans, no?

La segona qüestió és la situació de les finances de la 
Generalitat. Nosaltres pensem que hi ha un reparti·
ment injust de l’esforç per fer front a la crisi, que cal·
dria fer un major esforç fiscal, però també cal reconèi·
xer que hi ha un repartiment de l’esforç per reduir el 
dèficit que perjudica clarament el conjunt de les comu·
nitats autònomes, i que crec que no passa res perquè jo 
crec que això fins i tot vostès ho havien de poder reco·
nèixer, no? I el que vostès proposen, no tant en aquesta 
moció, sinó en el seu conjunt, en el seu discurs econò·
mic, és..., vostès rebutgen les retallades; accepten les 
retallades, això sí, de les delegacions a l’exterior i de 
política lingüística, cultural, però vostès estan en con·
tra de les retallades, però vostès també estan en contra 
de la política fiscal, i això no quadra. Miri, nosaltres, 
fins i tot a risc d’acceptar el preu polític que això pot 
suposar, en un moment determinat i per determinats 
sectors socials, creiem que cal millorar la política d’in·
gressos, però retallar despesa i a la vegada, també, re·
tallar impostos, això és absolutament impossible.

I amb relació a la segona part, a la resta de punts de la 
moció, nosaltres hi donarem suport, entenem que són 
raonables, que són una exigència que podem compar·
tir amb relació a la transparència i a les obligacions 
que corresponen al Govern de la Generalitat, espe·
cialment el punt 3, fer efectius els pagaments pendents 
en farmàcies i en altres sectors socials, les entitats del 
tercer sector social; això ja ho hem denunciat, la si·
tuació greu, difícil que es troben a finals d’aquest any 
quan són entitats que, realment, el que fan és assumir 
prestacions socials i serveis socials absolutament fo·
namentals en el camp de la infància, discapacitat, gent 
gran, i que és una situació molt greu a la qual cal res·
pondre.

I també estem molt d’acord a veure si d’una vegada 
podem resoldre aquest misteri dels ingresso previstos 
per valor de 2.318 milions d’euros, no? No ja els que 
s’han fet, això ho sabem, sinó què és el que pensa fer 
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el Govern de la Generalitat per donar compliment a 
aquest objectiu. El conseller deia: «Aquest objectiu no 
es complirà.» Bé, ens agradaria saber què pensen fer 
més i també estaria bé saber quina és la situació, què 
passa amb aquests 800 milions d’euros que s’havien 
d’ingressar a partir de la concessió de les infraestruc·
tures hidràuliques de l’àrea metropolitana, perquè és 
evident que això va amb un retard important i ja veu·
rem si això es pot materialitzar. Si el Govern fa ban·
dera de la transparència, en aquest cas i per explicar 
això, també hauria de ser clar i transparent.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor David 
Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Per posicionar la CUP respecte 
a la Moció sobre gestió econòmica del Govern, pre·
sentada per Ciutadans. Dir d’entrada que votarem en 
contra obertament del primer punt i a favor de tota la 
resta. Del primer punt i al fil de la lletra del mateix, 
una formació, un espai polític que es reivindica ober·
tament insubmís i insubordinat, les interlocutòries  
del Tribunal Constitucional, que no estan per sobre la 
llibertat d’aquest poble, doncs, és obvi que votarem 
obertament en contra i, a més, amb molt de gust.

Però, en tot cas, com que el que interessa és allò que 
realment és la moció, que és sobre gestió econòmica, 
dir·los que sí que votarem, i si que coincidim amb els 
cinc punts atès que planteja aspectes per a nosaltres 
cabdals, relatius a la presentació del Projecte de llei 
de pressupostos del 2015, dels pagaments pendents al 
tercer sector i a farmàcies, de l’auditoria, que sempre 
hem reclamat, sobre el destí, en aquest cas, dels diners 
del FLA i del pla de pagaments a proveïdors, i també 
d’informar sobre la recaptació obtinguda per la venda 
de patrimoni i atorgament de concessions, i també de 
la recaptació via impostos i taxes.

Aclarit el primer punt, respecte al pressupost, per a 
nosaltres sí que és prioritari que el Govern presenti el 
projecte de pressupostos com abans millor, sobretot 
perquè volem saber, anem a dir·ho així, de quin mal 
morirem. El conseller ha manifestat en reiterades oca·
sions, del dret i del revés, que enguany no hi hauria 
retallades ni tisores, ni poda dels serveis públics, fins 
i tot que es recuperaria una paga extra –faig un parèn·
tesi petit: aquest Parlament ha decidit que els alts càr·
recs i els diputats no tinguin paga extra; ens agradaria 
que això s’apliqués a la resta d’alts càrrecs de la Ge·
neralitat; tanquem parèntesi– però, en tot cas, tenim 
dubtes, no?

El conseller va afirmar que li ballen 3.000 milions 
d’euros d’ingressos per l’any que ve, que les despeses 
sumaran 23.000 i els ingressos 19.700. Per tant, falten 
3.300 per quadrar. Passem al segon punt, al de venda 
de patrimoni i atorgament de concessions de l’apropi·
ació de ciutadans. Clar, i 3.300 dels quals segurament 
s’hauran d’afegir a allò que no han venut aquest any i 
que no es vendrà, i que, per tant, ara per ara, a molt es·

tirar s’han ingressat 400 milions; està pendent la qües·
tió de la privatització del cànon de l’aigua, que podria 
reportar 850 milions addicionals, però tindríem un fo·
rat dels comptes d’enguany de 1.000 milions addicio·
nals. Per tant, ja estaríem parlant de 4.300 milions que 
no sabem si serà per la via d’augment dels ingressos o 
per la via de l’endeutament.

Deia també la qüestió, òbviament, del pagament del 
deute pendent a diferents entitats i sectors. A nosaltres 
ens agradaria saber... –ho hem demanat sempre amb 
auditoria; ja en vam informar, crec que ara fa quinze 
dies, que dins del deute de la Generalitat, 27.000 mili·
ons d’euros de deute són a vint bancs, que òbviament 
van guanyar abans, durant i que guanyaran després de 
la crisi, però sí que ens agradaria saber·ho–, qui, com 
i per què prioritza els pagaments, per què el setembre 
passat sí que s’han pagat tots els interessos i amortit·
zacions de deute als bancs, i, en canvi, no es paga al 
tercer sector.

Tot això també dit des d’aquest sistema de crèdit usu·
rer que és el FLA, no?, perquè resulta que l’estem fi·
nançant nosaltres mateixos. Cal recordar que els di·
ners del FLA provenen dels impostos que també 
paguen els catalans i les catalanes, i de l’emissió de 
deute públic que el Govern espanyol col·loca per sota 
del 4 per cent. Per tant, l’estafa és bastant colossal, per 
no dir piramidal, i l’Estat fa negoci amb un diferenci·
al d’interessos cobrats sobre els nostres propis diners; 
és a dir, ens dóna uns préstecs sobre els nostres propis 
diners.

Per últim, la moció també incorpora dues mesures 
vinculades, que és impossible no oposar·s’hi, relati·
ves als principis de transparència i al principi que el 
Govern informi del volum ingressat en concepte d’im·
postos i de taxes.

I, finalment –i aprofitant el minut que em queda–,  
i atès que estem parlant també de gestió econòmica, i  
malgrat no sembli..., o que sembli un tema diferent, 
demà és el Dia Internacional d’Eradicació de la Pobre·
sa. Afecta un 23 per cent de catalans i catalanes, el 34 
per cent de les llars que arriben amb dificultats a final 
de mes, 2 milions de persones afectades per noves i 
velles formes de marginació i d’exclusió social. I, com 
tots coneixeu, perquè a tots els grups us ho han donat 
en el decurs d’aquesta setmana, doncs, la plataforma 
«Pobresa zero» ens ha tornat a presentar un document 
marc en un context on també sabem ara que els milio·
naris de l’Estat espanyol han crescut en l’últim any un 
24 per cent, segons el darrer informe de Crèdit Suís, 
que el 10 per cent de la ciutadania espanyola més rica 
té el 55 per cent de la riquesa, i que, per tant, ja que 
ens preocupem per combatre l’extrema pobresa, ens 
haurem de començar a preocupar pel combat a l’ex·
trema riquesa.

Aquesta plataforma, òbviament, demà posarà de ma·
nifest els efectes de l’austeritat, de la desinversió so·
cial, dels impactes de la no·redistribució, de l’auge de 
les desigualtats i que el combat..., efectivament, el pri·
mer problema d’aquest país és la pobresa.

Gràcies.



Sèrie P - Núm. 81 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 16 d’octubre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 42.2  53

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula l’il·lustre senyor Roger Montañola.

Roger Montañola i Busquets

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, 
senyores i senyors diputats, som aquí per debatre una 
moció que es titula de la següent manera: «Subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la seva gestió eco·
nòmica.» I el primer punt d’una moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la seva gestió eco·
nòmica, de què parla? De la consulta. Perquè resulta 
que aquells qui estem al Govern obsessionats amb el 
procés, obsessionats amb la consulta i que no fem res 
més, tenim una oposició que en una moció que es ti·
tula i que parla d’economia, el seu primer punt parla  
de la consulta. Bravo! Molt bé!

En el segon ens recordem de què anava, de què volien 
proposar, de què volien parlar, eh?, i ens situa, doncs, 
en una tessitura concreta, que és la de parlar dels pres·
supostos, de la presentació dels pressupostos, i d’una 
sèrie de variables que desgranaré a continuació.

En primer lloc, respecte al seu segon punt, el president 
de la Generalitat ahir ho va respondre, i, per tant, no 
serà aquest diputat qui contradirà o parlarà en nom del 
president de la Generalitat. Té la resposta. De fet, sap 
vostè el que es va comentar, i aquests pressupostos es 
presentaran de la forma que està prevista.

En el tercer punt parla, vostè, d’una d’aquelles qües·
tions que se’n pot extreure un element fonamental: que 
fàcil que és fer oposició i que difícil que és governar! 
Però, bé, cadascú té el rol que té –cadascú té el rol 
que té–, i, per tant, nosaltres des del Govern els expli·
quem perquè prenem segons quines decisions; les pren 
el Govern i aquest grup que li dóna suport.

Veurà, primer, per un tema del qual es consideren 
les prioritats estandarditzades a l’hora de fer els pa·
gaments. Segon..., home, perquè vostè s’oblida d’enu·
merar, abans de demanar que es facin segons quins 
pagaments, que Catalunya té un marge de dèficit ab·
solutament injust si ho comparem amb quin és el valor 
de la despesa que té en el conjunt de l’Estat. Per què 
no en parlen, vostès, d’això? Seria interessant. Diguin: 
«Mirin, nosaltres creiem que aquest problema el vo·
lem solucionar. I després, evidentment, quan tinguin 
aquests recursos facin això.» Molt bé!, els ho votaríem 
a favor. El que no val –el que no val– és només posar 
allò que queda bé, allò que és titular i no parlar del 
que és la realitat.

Següent aspecte: vostè demana transparència. D’acord 
–d’acord–, però és que la transparència hi és, hi han 
mecanismes per accedir a totes aquelles dades que 
vostè reclama en aquesta moció. Només cal, això 
sí, que fem un petit esforç, que indaguem a la xarxa  
i que indaguem en els portals de la Generalitat per tal 
de poder tenir·hi accés; però, en qualsevol cas, hi és. 
I, per tant, en aquest sentit, doncs, com es pot imagi·
nar a tenor del que des d’aquest grup parlamentari se 
li està proposant, no podem votar favorablement la se·
va moció.

Ens demanava vostè que el Govern sigui responsable. 
I a vostè li sembla que no n’és, de responsable, aquest 
Govern? Li sembla que és una política molt electo·
ralista, la política econòmica que ha hagut de dur a 
terme aquest Govern els últims quatre anys? És molt 
electoralista? Dóna molts vots? No. Però la respon·
sabilitat ha fet que el Govern dugui a terme aquestes 
polítiques, no per guanyar eleccions, sinó perquè les 
properes generacions d’aquest país puguin continuar 
tenint un país; cosa que si seguíssim en la línia que 
anàvem difícilment es faria.

Respecte..., em queda un minut i mig aproximadament,  
i deuen saber vostès, i és comprensible, que després de 
les intervencions de segons quins diputats, doncs, vul·
guem contestar i vulguem, doncs, posar blanc sobre 
negre allò que creiem. Però no li donaré aquesta satis·
facció avui, senyor Coto, no crec que sigui responsa·
ble, en una moció que parla d’un tema tan fonamental, 
que entrem a la discussió directa del tu a tu. Per tant, 
reiterem la posició contrària del Govern a aquesta mo·
ció, que pot ser ben intencionada, però, des del nostre 
punt de vista, és absolutament parcial, obvia totes les 
dificultats i demana totes les solucions.

Per tant, quan vostès ens plantegin una moció on afron·
tin també les dificultats i després ens demani les solu·
cions, ens hi trobaran. Quan només ens demanin so·
lucions sense tenir en compte les dificultats, ni hi som, 
ni hi hem estat, ni hi serem.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.

La presidenta

Per pronunciar·se sobre les esmenes, té la paraula l’il·
lustre senyor José Manuel Villegas.

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, señora presidenta. Para posicionarnos sobre 
las enmiendas, en este caso sobre la enmienda, y para 
hacer alguna puntualización a las intervenciones que 
se han producido.

Como se ha comentado antes, aceptamos la enmienda 
presentada por el Partido Socialista en el punto 1, y, 
por lo tanto, quedará eliminada la última referencia, la 
última parte de este punto.

Pero hablando de este mismo punto 1 de la moción, se 
ha comentado que si le faltaba concreción, que si ha·
blaba de todo, que si dos leyes... A mí me parece que 
es clarísimo. Punto 1, y empieza diciendo: «De con·
formidad con las interlocutorias del Tribunal Cons·
titucional.» ¿Más claro? Pedimos que se cumplan las 
interlocutorias del Tribunal Constitucional en este 
ámbito. Quien esté por la desobediencia civil, por no 
cumplir las sentencias, que vote con el señor David 
Fernàndez y con las CUP. Y quien quiera que se cum·
plan las sentencias, que vote «sí» al punto 1 de esta 
moción. A mí me parece que no deja mucho lugar a 
las dudas ni a la interpretación. Los señores de Con·
vergència, los señores de Unió sabrán qué tendrán que 
votar..., en unos segundos lo veremos.
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Por otro lado, se ha hecho referencia, tanto por parte 
del señor Aragonès como por parte del señor Monta·
ñola a..., por un lado se decía a cuál era la posición de 
Ciudadanos ante los presupuestos o si es más fácil ha·
cer oposición que gobernar. Señor Montañola, lo de 
gobernar se les debe estar haciendo muy difícil, y por 
eso ustedes van en una carrera meteórica hacia perder 
escaños y dejar el Gobierno. Es una estrategia como 
cualquier otra, pero debe ser la suya. Si siguen así y si 
convocan esas plebiscitarias que están anunciando, y 
más si van en una lista conjunta con Esquerra Repu·
blicana y no sé si con alguno más, es muy posible que 
en los próximos presupuestos se demuestre la capaci·
dad de Ciudadanos para presentar unos presupuestos 
con sentido común, y unos presupuestos que respon·
dan a los intereses de todos los ciudadanos.

Por otro lado, el señor Vendrell nos planteaba un de·
bate sobre política económica, sobre modelo econó·
mico, sobre fiscalidad. Pues sí, ese debate es el que 
tendríamos que estar teniendo ya ahora si el Gobierno 
hubiera cumplido con su obligación, hubiera cumplido 
con la ley y nos hubiera traído unos presupuestos. En·
tonces podríamos confrontar diferentes modelos eco·
nómicos, diferentes políticas fiscales.

Nosotros, obviamente, no estamos en contra de la po·
lítica fiscal en general, ni siquiera estamos en contra 
de maximizar en algunos aspectos la recaudación; por 
supuesto que es un punto que hay que tratar. Lo que no  
creemos..., creemos que es anticuado el pensar que 
siempre cobrar más impuestos es bueno para la eco·
nomía, igual que creemos que está anticuado el pensar 
que siempre bajar impuestos es positivo. Depende de 
cada impuesto y viendo, como hemos dicho otras veces,  
cómo afectan estos impuestos a la actividad económi·
ca y cuál es la capacidad de redistribución de cada una 
de las figuras tributarias.

En todo caso, no hay nada nuevo; no sabemos más que 
antes de comenzar a discutir sobre la moción. Parece 
que no va muy avanzado el proyecto de presupuestos, 
no nos han dado pistas sobre cómo van sus negocia·
ciones... (La presidenta retira l’ús del micròfon a l’ora-
dor i aquest continua parlant uns moments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa llarga.)

Votació separada del punt 1, eh?

Passem, doncs, a la votació de la moció i començarem 
votant el punt 1.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 43 vots a favor i 81 en contra.

Votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 59 vots a favor i 67 en contra.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els casos de legionel·losi (tram. 302-00203/10)

Passem al vint·i·dosè punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els casos de legionel·losi. Presentada pel Grup Parla·
mentari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula 
la il·lustre senyora Eva García.

(Pausa llarga.)

Eva García i Rodríguez

Gràcies, senyora presidenta. Senyors consellers, il·
lustres diputats i diputades..., senyor conseller de Sa·
lut, legionela, Sabadell, Ripollet, cinquanta afec·
tats, deu víctimes mortals. Hi deu haver gent que en 
aquests moments no sàpiguen de què estem parlant. 
I per què? Doncs, perquè el Govern de Catalunya ha 
intentat amagar aquest brot, que ha causat ja, com 
deia, deu víctimes mortals.

Senyor conseller de Salut, veig que està ara molt entre·
tingut. (Veus de fons.) Sí, sí, senyora consellera; vostè 
l’està entretenint. També estan amagant això. (Remor 
de fons.)

Des que hi ha la primera víctima mortal a Sabadell 
fins que vostè, senyor conseller, compareix en comis·
sió passen quaranta dies. Quaranta dies, ho repeteixo. 
El secretari de Salut Pública triga disset dies a com·
parèixer, i quan ho fa ja hi han dos morts i vint·i·tres 
persones afectades. La següent vegada que compareix, 
al cap de deu dies, ja hi han vuit persones mortes.

Vostès creuen, senyor conseller, que aquesta política 
de comunicació és correcta? Miri, vostè creu que és 
normal... (Pausa.) Senyora consellera, si em permet, 
ara en aquests moments tinc jo el torn de paraula. La 
veig una mica nerviosa; no m’estranya, no m’estranya 
que vostès tinguin el nerviosisme, doncs, com a mí·
nim... (Pausa.) Home, com a mínim demanaria res·
pecte, eh? Només això, senyora consellera Rigau.

Miri, vostè creu que és normal comparèixer, senyor 
conseller de Salut, al cap de quaranta dies que hi ha·
gi la primera víctima mortal? Vostès s’imaginen què 
hauria passat si un govern del Partit Popular hagués 
trigat quaranta dies a comparèixer després de la pri·
mera persona morta? Vostè es pot imaginar què hauria 
passat?

Mirin, senyors del Govern de Catalunya, vostès han 
pensat, doncs, que amb això de la consulta, que amb 
això del 9 de novembre, amb les seves batalles inter·
nes, amb les seves paperetes, urnes de cartró, totes 
aquestes «tonteries», vostès han pensat que no hi ha 
vida fora d’aquí, però lamentablement –lamentable·
ment– la política del dia a dia, com és aquest brot de 
legionel·la al Vallès Occidental, doncs, vostès la tenen 
completament oblidada.

I, mirin, la por, l’angoixa i sobretot la manca d’infor·
mació dels ciutadans del Vallès Occidental han estat 
presents entre els veïns d’aquests municipis del Vallès. 
Deu persones mortes, senyor conseller, per legionel·la 
és una xifra molt elevada, i no és just intentar mini·
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mitzar la seva gravetat, com ha fet el seu departament, 
amb l’argument que les persones mortes ja tenien al·
tres patologies prèvies, com si no tinguessin el mateix 
dret a viure que les persones sanes.

És molt greu –és molt greu–, senyor conseller, el grau 
d’ineficàcia del Departament de Salut pública, per ha·
ver trigat tant de temps a trobar el o els focus. Cal exi·
gir, doncs, responsabilitats. I això és exactament el 
que el Partit Popular amb aquesta moció que presen·
tem avui volem demanar.

Senyor conseller de Salut, quan un responsable polí·
tic com vostè té temps per perdre anant, per exemple, 
a la uve de la diada o anant, per exemple, també el 27 
de setembre a fer fotografies d’un paper mullat, doncs, 
també hauria de tenir temps per, per exemple, anar a 
visitar les persones afectades, les persones malaltes a 
l’hospital Parc Taulí, de Sabadell, on tothom el va tro·
bar a faltar. Tothom, senyor conseller.

És més –és més–, arran de la crisi de l’Ebola, per 
exemple, l’entrevisten a vostè a TV3, a 8TV, per parlar 
de la crisi de l’Ebola, per parlar d’allò que el Govern 
d’Espanya ha fet tan malament. I a ningú se li acudeix 
de preguntar·li a vostè per què van amagar dues vícti·
mes mortals.

Aquest és el partidisme, aquestes són les televisions 
del règim que tenim a Catalunya. Ni la senyora Mò·
nica Terribas ni la senyora Pilar Rahola s’han atrevit 
a demanar·li explicacions. Televisions, per exemple, 
que també amaguen, doncs, el cas Jordi Pujol i famí·
lia, delinqüent confés, però que TV3 amaga. Tot ple·
gat més propi de Veneçuela, de Corea del Nord o de 
Cuba. (Remor de veus.)

Per això, la nostra crítica en la línia del que denuncia 
fins i tot el mateix Sindicat de Periodistes de Catalu·
nya, quan diuen que TV3 ha traspassat línies verme·
lles per la manca de neutralitat.

El Partit Popular en aquest moció fem propostes en 
positiu, fem propostes constructives per corregir el 
que ha fallat quant a la coordinació, els protocols i els 
temps de resposta en situacions d’aquestes caracterís·
tiques. No volem que torni a passar un focus d’aques·
tes característiques. No volem que hi tornin a haver 
deu víctimes mortals. I això no s’hauria de repetir.

I, sobretot, el que és més greu, el que volem és repro·
var la seva actitud per manca d’informació, perquè ha 
fet una pèssima gestió al capdavant del Departament 
de Salut.

Gràcies.

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades, té la paraula la 
il·lustre senyora Carme Pérez, en nom del Grup Parla·
mentari de Ciutadans.

Carme Pérez Martínez

Bona tarda. Presidenta, conseller, diputats i diputades, 
abans de res vull dir·los que jo tenia preparada una in·
tervenció i arran de l’últim document que m’ha lliurat la  

diputada del PP, que no he aconseguit que em lliuri la 
moció completa, doncs, penso que puc tancar el que 
tinc aquí i la improvisaré i la canviaré.

Miri, conseller, vostè sap que nosaltres, des del nostre 
grup, i jo personalment, hem reprovat la seva gestió en 
molts àmbits, reprovem el model, reprovem la manera 
en què aquest es gestiona; seguirem fent·ho, i penso 
que és lícit.

Però no donarem suport a una reprovació que entra 
en contradicció evident amb criteris científics i amb 
utilització partidista. Ni m’ho veurà fer a mi, con·
seller, ni ho veuran fer a aquests senyors de la cam·
bra. I així els ho he explicat als meus companys de 
grup parlamentari. Perquè, evidentment, penso que, 
per analitzar aquesta reprovació i per valorar el que 
ha passat a Sabadell i ha passat a Ripollet, ens hem 
d’atindre a criteris científics, i no podem fer supeditar 
els interessos dels nostres ciutadans i el benestar i la 
salut dels nostres ciutadans..., davant dels interessos 
partidistes.

Em sembla que no és correcta aquesta reprovació. 
I nosaltres ens abstindrem, perquè no hi estem d’acord.

Per tant, ja avanço que demanem votació separada 
del punt 2. I també volem votació separada del punt 
3.h, perquè en aquest es demana una nova reunió mo·
nogràfica de la Comissió de Salut, que penso que va 
tindre lloc. I llavors voldria només fer esment del que 
en aquell moment ja vam manifestar: el tema de la 
legionel·la és un tema que té dos aspectes, l’aspecte 
epidemiològic i l’aspecte comunicatiu. I, evidentment, 
l’aspecte assistencial. Perdó; he dit dos i em referia a 
tres.

El conseller en aquella sessió –jo li ho vaig agrair i li 
ho torno a agrair– va reconèixer que hi havia possibi·
litats de millora quant a la detecció epidemiològica; 
va reconèixer que s’havia estat poc ràpid, per alguna 
sèrie de raons que penso són importants de tenir en 
compte. I penso que també va admetre que la comu·
nicació no va ser eficient ni va ser eficaç. I jo, perso·
nalment, com li ho vaig dir i ho torno a manifestar, 
penso que no es va fer d’acord amb els criteris amb 
què sempre es recomana que s’han de tractar les aler·
tes sanitàries.

Aquestes alertes sanitàries i aquesta comunicació no 
les ha de fer un polític, perquè sempre es poden uti·
litzar amb criteris polítics partidistes a favor d’uns o 
a favor d’uns altres. Tampoc les ha de fer un superex·
pert, com en aquest cas ha passat, perquè llavors no 
l’entén ningú. Penso que s’ha de cercar un comunica·
dor, i, a més, se li ha de donar suport des del punt de 
vista polític i des del punt de vista tècnic. I penso que 
això no s’ha fet bé. I crec recordar que el conseller ai·
xí ho va admetre.

Per tant, entenc que els grups que donen suport al Go·
vern recolzaran els punts de la moció en què no es fa 
més que demanar el que conseller ja ha admès.

Jo vull fer esment que potser alguns de vostès, que no 
és necessari, evidentment, ser expert ni en legionel·la 
ni en medecina per valorar determinades gestions, pe·
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rò sí que s’han de tindre en compte, i quan no se’n sap 
un s’ha d’assessorar.

Si vostès han llegit alguns documents o n’han consul·
tat, veuran que el País Basc, Navarra i Cantàbria, junt 
amb Catalunya, que és la quarta, són les comunitats 
autònomes amb més nombre de legionel·la en casos 
esporàdics de legionel·la. Saben que la legionel·la pot 
formar part d’un brot, però també hi han casos espo·
ràdics. I que, en canvi, Ceuta i Melilla i Canàries pre·
sumeixen de ser les comunitats, les zones que tenen 
menys legionel·la d’aquest país. I vostès diran: «És que 
això és un indicador de qualitat, i, per tant, la qualitat 
del País Basc, de Navarra, que tenen l’índex econò·
mic més important per capita, és dolenta?» Perdonin, 
s’equivoquen, perquè el nombre de declaracions de 
legionel·la ve vinculat al nombre de deteccions que els 
nostres professionals, que actuen amb criteris d’excel·
lència, determinen. Si la determinació de la legionel·la 
no es fa, que és un test simple i senzill, mai tindrem 
casos declarats de legionel·la.

I el que passa, el que penso jo que passa –i que pen·
so que s’ha d’analitzar pel experts, per això penso que 
els experts ens han de dir on estan els punts de millo·
ra– és precisament que, en aquelles comunitats autò·
nomes, en aquelles zones en què hi ha una declaració 
sovint de legionel·la perquè es detecten esplèndida·
ment bé pels nostres professionals, perquè millora el 
pronòstic i el diagnòstic d’una malaltia greu i letal, no 
perquè s’hagin tractat malament, perquè els nostres 
professionals tenen excel·lents resultats i experiència 
en aquest tema –no estem parlant de l’Ebola–, la leta·
litat d’aquest tipus de malaltia no ve donada per la ges·
tió del conseller; sí que la determinació epidemiològi·
ca ha de ser ràpida per evitar·la, però ve determinada 
pel patogen i ve determinada pel grau que té el malalt 
de complicacions prèvies.

El que sí que ha de fer l’agència, i a això encoratgem 
el conseller, és que quan hi ha un repunt d’aquest nom·
bre de declaracions obligatòries, que es fan habitual·
ment i que són sovint, es posi immediatament en aler·
ta per detectar les torres, que normalment és així, el 
focus de legionel·losi, i evitar els nous contagis.

Jo vull dir, i crec que el conseller no em desmentirà, 
que vostè va admetre això, va dir que es revisarien els 
protocols, que es farien més actuacions, que es posa·
ria l’agència en alerta d’una manera més important i 
més ràpida, i s’estimularia. I vostè també va admetre, 
conseller, i li ho torno a repetir, que la comunicació no 
havia sigut tan bona com havia d’haver estat i que era 
francament millorable.

Per tant, jo demano als grups parlamentaris que donen 
suport al Govern que almenys en aquests punts donin 
recolzament al seu propi conseller.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau·
la la il·lustre senyora Núria Segú.

Núria Segú Ferré

Gràcies, senyora presidenta. De fet, és la primera ve·
gada en la meva experiència en aquesta cambra que es·
colto un grup de l’oposició demanant als grups que donen 
suport al Govern que donin suport al Govern.

Bé, dit això, parlem una mica del text que se’ns propo·
sa a votació. El nostre grup parlamentari ja va dir en el 
seu dia, ho vam dir en una pregunta oral en aquest Ple 
i també en la darrera comunicació, que nosaltres no 
qüestionem el funcionament dels protocols; han anat 
relativament bé; sabem que la informació que s’ha fet 
arribar als ajuntaments, i no solament a l’alcalde, sinó 
també a tots els portaveus dels grups municipals, ha 
sigut constant i diària en molts casos, i exhaustiva. Per 
tant, no qüestionem el funcionament.

I en aquells punts que fan referència, eh?, a qüestionar 
aquests protocols i també es parla de descontrol..., cre·
iem que això no ha estat.

Sí que és cert, i ho vam dir en el seu dia i avui ho 
tornem a repetir, que ha existit una mala comunica·
ció d’aquest risc, eh?, per tant, d’aquesta alerta per 
legionel·losi. Creiem que això era francament millora·
ble, i ja ho vam dir en el seu dia.

Creiem, i en això discrepem una mica de la diputada 
que m’ha precedit en l’ús de la paraula, que la màxima 
autoritat sanitària de Catalunya, quan tenim deu morts 
damunt la taula, quan s’han produït malauradament 
deu defuncions, ha de dir alguna cosa, ha d’anar als 
municipis, ha de sortir, i, a més a més de la informa·
ció, ha de donar tranquil·litat a la ciutadania i confian·
ça. Que salvant les distàncies, moltes, és el que va fer 
el president Obama fa pocs dies, fa poques hores: in·
formar i tranquil·litzar la ciutadania. Sí que les dimen·
sions són molt diferents, però crec que aquest és un 
exercici que pertoca als polítics, acompanyats, això sí, 
dels tècnics i dels responsables que poden aprofundir 
en aquells elements més qualitatius i tècnicament de 
vegades més complicats, i que si són bons comunica·
dors, segur que podran transmetre, conjuntament amb 
el responsable polític, aquesta tranquil·litat que esmen·
tava jo anteriorment i aquesta confiança.

Per tant, nosaltres no donarem suport i, per tant, ens 
abstindrem en aquelles mesures que qüestionen, com 
deia, aquest funcionament més des del punt de vista 
tècnic.

Sí que donarem suport a aquells punts que fan referèn·
cia al reconeixement de la tasca dels professionals, a 
millorar la coordinació, a millorar els diferents nivells 
de coordinació i d’informació. Creiem que fins i tot el 
conseller a la seva compareixença ho va dir, segura·
ment hi ha coses millorables. Per tant, donarem suport 
a aquest àmbit i pel que fa referència també a la infor·
mació als ciutadans i a aquesta comissió de seguiment 
que ens planteja.

Ara, com deia, tampoc donarem suport a la transac·
ció que se’ns ha plantejat ara, a última hora, no?, de 
la reprovació de l’actuació del Govern. Nosaltres cre·
iem que vam votar no fa tants mesos una reprovació a 
l’actuació del conseller de Salut en àmbits diferents a 
aquests que avui es plantegen, i creiem que votar la re·
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provació d’un conseller en un aspecte en què una part 
creiem que ha funcionat relativament bé i l’altra no..., 
no creiem que..., vaja, bàsicament, que el nostre grup 
no està per reprovar cada dia, eh?, i plantejar reprova·
cions damunt la taula. Per tant, no hi podrem donar 
suport.

Per altra banda, creiem que és necessari que plante·
gem –i algunes de les esmenes nostres que no estan 
acceptades anaven en aquest sentit– incorporar aquest 
element de comunicació del risc i aquest paper, com 
deia, dels diferents agents. I nosaltres plantegem que 
potser caldria fer alguns canvis –esmenes que no han 
estat acceptades– en la configuració actual tècnica de 
l’àrea de Salut Pública del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, per poder també millorar aquesta co·
municació a nivell tècnic.

Res més, i moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds · 
Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula la il·lustre 
senyora Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Mirin, primer de tot deixar clar 
que no coincidim amb el to populista que hi va ha·
ver en la interpel·lació de la senyora García respecte 
d’aquest tema fa quinze dies.

En segon lloc, explicar·los que estem debatent aques·
ta moció i ens arriba ara mateix el guió sobre quines 
esmenes i quines no s’han acceptat respecte d’aquesta 
moció i, per tant, que entenc que alguna de les apor·
tacions que hi ha hagut per part de les portaveus ante·
riors ha estat sense tota la informació.

També explicar·los que la transacció sobre el punt 2, a 
la qual han fet referència tant la portaveu de Ciutadans 
com la portaveu del PSC, ha estat signada a l’últim 
moment i que hi havia un element que havíem parlat 
la portaveu del Partit Popular i jo respecte d’aquesta 
transacció que no estava incorporat. Per tant, els ex·
plico, com a esmena in voce, que aquesta transacció 
no quedaria tal com la tenen en el text vostès, sinó que 
quedaria com: «El Parlament de Catalunya reprova 
l’actuació del conseller Boi Ruiz per la seva gestió co-
municativa d’aquesta crisi», exactament el mateix ele·
ment que la setmana passada, en la compareixença que 
el conseller va dur a terme en la Comissió de Salut, i 
també en la pregunta que jo vaig traslladar a aquest 
Ple, en el Ple passat, al conseller, ja li fèiem com a 
queixa des d’aquest grup parlamentari: que, més enllà 
de la informació tècnica, calia donar la cara política·
ment; que són deu persones mortes, que són més de 
quaranta afectats, que aquesta gent s’ho mereix, que el 
conseller hagués anat allà, no només a donar la infor·
mació política i a donar la cara, sinó a tranquil·litzar 
la ciutadania de Sabadell, de Ripollet, i les ciutats de 
l’entorn, respecte d’un episodi de crisi epidemiològica 
també. I, per tant, no és una gestió impecable, com va 
assegurar el conseller, en resposta a la pregunta que li 
feia aquesta mateixa diputada, la que va fer el depar·

tament. I sí, creiem que deu persones mortes i quaran·
ta d’afectades i la no·resposta per part del conseller 
fins la setmana passada requereix una reprovació del 
Parlament per la seva gestió de la política comunica·
tiva en un brot de crisi de legionel·losi. I aquesta és la 
transacció a la qual hem arribat amb el Partit Popular 
respecte de la reprovació, dit amb altres paraules, que 
ja plantejava el Partit Popular en la seva moció.

Més enllà d’això, els volia destacar que nosaltres crè·
iem que el que caldria, en una moció com aquesta, 
tractant aquest tema en el Ple, seria treure lliçons i 
conclusions d’una situació com la que hem viscut, per 
millorar allò que calgui en futures crisis. I, per tant, la 
resta d’esmenes que hem plantejat en aquesta moció, 
gairebé tota la resta, eren en aquest sentit, era en el 
sentit de dir: més enllà del que ha passat a Sabadell i 
a Ripollet, agafem el que s’ha vist que no ha funcionat 
i millorem·ho per a crisis futures. Esperem que així 
sigui i, de fet, en aquest sentit farem suport a diversos 
dels punts que es reclamen en aquesta moció: millo·
res de la coordinació, de la transparència, de la infor·
mació, de la mateixa gestió comunicativa de les situa·
cions de crisi epidemiològica.

I voldria destacar dues esmenes, de les que hem pre·
sentat el nostre grup, que no hi són incorporades i que, 
de nou, no els sonaran noves a la gent que ja era, als 
portaveus que ja eren a la Comissió de Salut l’altre dia, 
ni als diputats i diputades d’aquest Ple, perquè també 
ho vaig traslladar a la pregunta que es va traslladar en 
aquest Ple. I és que, dins d’aquestes lliçons que hem 
de treure del que ha estat passant, crec que també es·
taria bé que ens plantegéssim les lliçons respecte al 
que ha estat passant aquests darrers tres anys de reta·
llades, i que ens plantegéssim que no es pot estar re·
tallant recursos en salut pública, en prevenció, perquè 
després acaba sortint més car; que les retallades d’avui 
acaben sent despeses sanitàries del futur. I això, con·
seller, per molt que estigui dient que no, sap que vos·
tè també ho comparteix. Vostè també ho comparteix, 
segur, que no es pot estar retallant en salut pública, 
perquè això acaba sent despesa extra per a la sanitat 
i per a la despesa sanitària en el futur. I, per tant, les 
esmenes 6 i 7, lamento que no s’hagin incorporat en 
aquesta moció, les esmenes 6 i 7 del nostre grup parla·
mentari, perquè anaven precisament en aquest sentit.

La resta d’esmenes, com han vist, eren per intentar·hi 
introduir aquells acords, aquells compromisos que el 
conseller va dir de paraula l’altre dia a la comissió 
respecte de l’Ebola i de com estem de preparats o no res·
pecte de l’Ebola, traslladar per escrit allò que verbal·
ment el conseller va dir l’altre dia a la comissió: que hi 
ha la informació, que hi ha la formació als professio·
nals, als centres, perquè a Catalunya no passin, doncs, 
les disfuncions que clarament hi ha hagut, en el cas de 
Madrid, en l’aplicació dels protocols, que a més tam·
bé –el conseller s’hi va comprometre– s’han arreglat 
respecte del que hi havia aquest estiu. Com que ens el  
volem creure, conseller, intentàvem que això quedés 
aquí per escrit i aprovat també pel Parlament de Ca·
talunya, però no serà així. (Sona el senyal acústic que 
indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)
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La presidenta

Per fixar la seva posició té la paraula la il·lustre senyo·
ra Alba Vergés, en nom del Grup Parlamentari d’Es·
querra Republicana de Catalunya.

Alba Vergés i Bosch

Gràcies, presidenta. Conseller, diputades, diputats i, 
sobretot, la gent del Vallès, el posicionament d’Es·
querra Republicana de Catalunya respecte a aquesta 
moció és el següent.

Primer de tot, expressem el nostre respecte a les per·
sones que han patit aquest brot, la infecció per legionel·
losi, i sobretot el respecte més absolut a les deu perso·
nes –i les seves famílies– que a dia d’avui sabem que 
han mort com a conseqüència d’aquest bacteri.

I precisament per aquest motiu nosaltres avui no vo·
lem acceptar el joc que ens porta aquí el Partit Popu·
lar de Catalunya, amb una moció acompanyada d’un 
discurs absolutament, des del nostre punt de vista, ne·
fast per tractar un tema tan seriós com el que estem 
parlant avui aquí. Ens sembla que és seriós i que s’ha 
de tractar com es mereix i, sobretot, centrar les nos·
tres preocupacions en la resposta als casos que hi han 
hagut.

Com a mínim des del nostre grup parlamentari no 
hem rebut cap denúncia de negligència, de manca de 
resposta sanitària, ni de salut pública, a aquest brot. 
En aquest sentit, estem d’acord amb el que deia la por·
taveu del Grup Socialista, com també del Grup Par·
lamentari de Ciutadans. Ens podem plantejar moltes 
coses i podem parlar de moltes coses, com si s’hauria 
pogut trobar un protocol, un sistema..., es pot avançar, 
es pot millorar qualsevol cosa per detectar els casos 
abans, i així poder declarar el brot amb anterioritat al 
15 de setembre; i amb això en cap cas estem dient que 
el protocol sigui del tot incorrecte, que no s’hagi fet 
bé per part dels centres sanitaris. Dic que tot és plan·
tejable per millorar, i en aquest sentit estem nosaltres, 
però no en una moció com aquesta, acompanyada del 
discurs que hem vist de la senyora García.

Ja vam dir durant el Ple del dia 1, a una pregunta al 
conseller, que crèiem que hi hauria d’haver hagut una 
resposta de comunicació diferent per part del depar·
tament, i sobretot per part del conseller. Amb el nom·
bre de defuncions, que avui són deu, tenia lògica que 
fos el mateix conseller qui fes la primera sortida als 
mitjans per tractar el tema del risc, com ha dit la por·
taveu socialista, perquè és la màxima autoritat en as·
pectes que afecten la salut dels nostres ciutadans i 
ciutadanes.

Ara bé, d’aquí a posar, senyora García, TV3 aquí al 
mig, com que l’hem de convertir i que l’hem de posar 
com a part del problema, em sembla que és faltar al 
respecte, en primer lloc, al tema de la legionel·losi, als 
professionals, als tècnics de l’Agència de Salut Públi·
ca i, sobretot, a les persones que han patit aquest brot. 
Senyora García del Partit Popular, avui s’ha presentat 
a TV3 la cançó de La Marató. Crec que la societat ca·
talana té per segur que TV3 és molt més que una tele·
visió pública. Em sembla absurd que s’escrigui aquí..., 

que es vingui a discutir i es posi aquí un punt insi·
nuant que no és un veritable servei públic. És un insult 
també als i les professionals d’aquesta casa, de TV3. 
Tot és millorable, sempre, però neguem la major de  
la intenció d’aquesta moció, en neguem la major. Mi·
rin que les primeres entrevistes que es van donar per 
part de responsables de Salut es van fer a Els matins 
de TV3 el 22 de setembre, i a El matí de Catalunya 
Ràdio el 25 de setembre –Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. Haurien pogut ser abans? Sí. I a 
petició del mateix conseller, del mateix departament? 
Probablement –probablement–, i aquí podem tenir un 
punt d’acord. Però, bé, després n’han vingut moltes, 
d’entrevistes, a altres televisions, i algunes que també 
són públiques, i aquí tampoc discuteixen si fan ser·
vei públic o no, vostès, eh? I estem discutint sempre 
el mateix, sempre ho portem tot cap al mateix cantó.

Crec que molts grups d’aquesta cambra estaran 
d’acord a afirmar que vostès aquí actuen com a por·
taveus del Govern espanyol; ho van fer a la Comis·
sió de Salut específica que vam tenir l’altre dia. I si el 
problema no ha estat que tècnicament s’actués mala·
ment, sinó que la informació i la comunicació sobre 
aquests brots va estar malament, doncs, com a porta·
veus del Gobierno de España, i vostè com a portaveu 
de la ministra Mato, realment els felicito per la seva 
forma d’informar i de comunicar en el cas de l’Ebo·
la. (Remor de veus.) És cínic –és cínic– que vinguin a 
donar lliçons sobre salut pública al Parlament de Ca·
talunya, i als especialistes de l’Agència de Salut Públi·
ca de Catalunya, i als regidors de Salut Pública dels 
ajuntaments del Vallès. Com pot ser tan vil, senyora 
García, per utilitzar els morts per qüestionar el pro·
cés? (Remor de veus.) Ho ha fet avui aquí, està gravat 
–ho ha fet avui aquí. Utilitza els morts per qüestionar 
el procés. (Persisteix la remor de veus.)

És absurd dir que s’ha de millorar la coordinació entre 
l’Agència de Salut Pública i la Subdirecció General de 
Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. 
Algú dels dos els ho ha vingut a dir? Els han presentat 
queixes? Si són la mateixa casa! –són la mateixa casa! 
Sap què? Millorin la seva coordinació des de Madrid 
cap a la sucursal catalana i donin lliçons morals a qui 
les han de donar.

És un despropòsit monumental la interpel·lació que 
van fer fa quinze dies, i la d’avui, i amb els arguments 
dignes de tapar·se les orelles. I també és un despropò·
sit per nosaltres la intencionalitat d’aquesta moció, i 
per aquest motiu hi votarem en contra.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula la il·lustre senyora 
Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Ja acabem, eh? –ja acabem. Doncs, bona tarda, i pri·
mer de res, el nostre condol i respecte, perquè és un 
cas molt seriós, perquè nosaltres no entrarem a fer po·
lítiques d’un cas tan seriós, que porta víctimes, que 
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porta familiars que estan, a més a més, patint, i en·
tenem que el major respecte que se’ls pot donar des 
d’aquest Parlament a les famílies de les persones que 
han mort per aquest brot de legionel·losi és que no 
torni a passar, és habilitar tots els mecanismes per a 
corregir·ho, és habilitar tots els mecanismes i no es·
catimar ni un cèntim a prevenir i, en definitiva, és 
tractar·ho amb una mica de serietat.

Nosaltres demanarem votació separada –després 
m’explicaré–, però el que sí que és clar és que no po·
dem fer tampoc ulls clucs a com s’ha gestionat co·
municativament, i també insistim en «comunicativa·
ment» no només perquè així s’ha reconegut per part 
del conseller, sinó perquè és constatable que comuni·
cativament s’ha gestionat malament; que s’ha estès un 
vel sobre els casos de legionel·losi; que ara mateix no 
es coneix la causa del brot a Sabadell; que en un mes i 
mig no se n’ha sabut detectar ni identificar la causa, i 
entenem que no són correctes tampoc algunes expres·
sions que tendeixen a minimitzar els morts, dient que 
eren persones que ja tenien altres malalties, que en tot 
cas això no és gaire responsable.

En tot cas, dèiem que comunicativament no s’ha ges·
tionat bé i s’hauria de rectificar, perquè, com també 
dèiem, és un tema molt seriós, però el que a nosaltres 
també sobretot ens preocupa –i entenem que aques·
ta moció tampoc no hi dóna solució– és, per a futurs 
casos, com es gestionarà el tema de les inspeccions  
a causa de les retallades de l’Agència de Salut Pública, 
com es solucionarà el tema del relaxament dels auto·
controls de les empreses a causa de l’estalvi que volen 
fer respecte a les torres de refrigeració i, en definitiva, 
doncs, com podem tenir l’any vinent un cas semblant 
i què farem perquè no torni a passar el que ha passat.

Jo crec que hi ha un refrany castellà que diu: «Ver vi·
ga en..., ver paja en el ojo propio y no ver...» –no, com 
era...?–, «ver paja en el ojo propio y no ver viga en 
el...» (Remor de veus.) Bé, al revés! En fi... (Rialles.) 
Bé, veig que tothom ho ha entès, no? Doncs, això. En 
definitiva, i sense refranys, que el PP i Convergència 
i Unió tenen molt en comú –tenen molt en comú–, i, 
ull, a banalitzar una crisi sanitària perquè vostès en 
tenen una sobre la taula molt greu. Ull, perquè la ma·
teixa política de desmantellament de la sanitat els està 
afectant, i la prova és el Carlos III. El Carlos III era un 
hospital de referència, era un hospital que tractava els 
casos tropicals i l’han rebaixat i l’han deixat a ser una 
cosa que ara pot generar un problema en ell mateix, 
perquè no garanteix els protocols, com els mateixos 
professionals han reconegut. I, ull, perquè tenen molt 
en comú, encara que no ho vulguin veure, amb Con·
vergència i Unió respecte a com gestionen la sanitat.

Per tant, sobre la reprovació o no del conseller, si es 
manté en termes comunicatius, nosaltres hi votarem a 
favor. Si es vol tirar a tort i dret contra TV3, contra la 
gestió, contra el control, contra la coordinació, no hi 
votarem a favor. Votarem a favor en tot allò que en·
tenem que millori els protocols, i en la resta de coses 
ens abstindrem.

Jo crec que hi ha una reflexió final..., i ara sense re·
franys i sense banalització, és que casos com aquest, 

que són greus, que comporten morts, que afecten fa·
mílies, els hauríem de mirar de tractar –jo ho crec, 
eh?– amb la major seriositat possible, de manera 
transparent i sense evitar treure·ho com a espectacle 
polític, perquè crec que no beneficia ningú.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula la il·lustre senyora Begonya Mon·
talban.

Begonya Montalban i Vilas

Consellers, conselleres, diputats... –gràcies, presiden·
ta–, bé, parlem per tercera setmana consecutiva sobre 
el brot de legionel·la produït al Vallès Occidental. Fa 
quinze dies en parlàvem en el Ple, amb les preguntes 
dirigides al conseller, amb la interpel·lació i avui la 
subsegüent moció, i la setmana passada amb la com·
pareixença en la Comissió de Salut, sol·licitada per di·
versos grups, i en què tant el conseller com el secretari 
de Salut Pública van informar sobre l’evolució del brot 
i les actuacions fetes, sobre els procediments duts a 
terme i sobre els resultats més recents.

Vam arribar a la conclusió que la feina ha estat ben 
feta i que s’ha actuat en tot moment amb celeritat i 
immediatesa, amb rigor i professionalitat, tal com els 
procediments exigeixen, amb coordinació entre pro·
fessionals i entre institucions, i amb transparència i ri·
gor quant a la informació facilitada. I és per això que 
el nostre posicionament respecte als punts de la mo·
ció, amb esmenes incorporades, serà de rebuig.

S’ha actuat amb celeritat i immediatesa, perquè des 
del primer dia que es declara el possible brot s’inicien  
actuacions pertinents, sense retards; actuacions per 
aturar la possible font d’infecció i per aturar el risc de 
dispersió de la malaltia, i s’actua d’acord amb els me·
canismes establerts, en aquest cas un sistema de con·
trol i prevenció de la legionel·losi, que és un protocol 
actualitzat, any rere any, i revisat permanentment, 
avaluades les actuacions i, si cal, s’introdueixen les 
modificacions per millorar la gestió.

La moció, com hem vist, posa en dubte l’actuació co·
ordinadora del departament, i no entenem el perquè, ja 
que des del primer moment l’Agència de Salut Públi·
ca ha treballat conjuntament amb els ajuntaments de 
Sabadell i Ripollet i ha iniciat actuacions de control 
immediatament a la declaració dels brots. Es va cons·
tituir una comissió de seguiment multidisciplinària, 
comissió que realitza valoracions de l’evolució del brot 
i que pren decisions sobre les actuacions que cal fer.

Esmentar que els municipis afectats han estat infor·
mats des del primer dia, així ho han reconegut els 
mateixos alcaldes. I també han estat informats altres 
municipis de la zona on hi podien haver persones resi·
dents vinculades al brot.

Podem dir, doncs, que hi ha hagut una bona coordi·
nació. Amb el que realment tenim un interrogant és 
el perquè d’aquesta insistència de falta de coordinació 
entre l’Agència de Salut Pública i la Subdirecció Ge·
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neral de Vigilància i Resposta a Emergències, ja que 
el contacte és permanent, la coordinació és impecable 
i, de fet, les rodes de premsa han estat compartides, i, 
per tant, això, sense coordinació no seria possible.

Pel que fa a la informació facilitada, que anomenem 
la comunicació de risc, el departament ha mantingut 
i està mantenint una comunicació continuada des del 
primer dia, amb notes de premsa diàries, inclosos els 
dies festius, des del 16 al 29 de setembre, amb dades 
concretes de pacients ingressats, nous casos, altes, de·
funcions. Notes de premsa que s’han reprès el passat 9 
d’octubre. Sí que hi ha hagut algun «impàs», perquè la 
informació que es doni ha de ser rigorosa. És complex 
el fet de creuar les analítiques de les mostres ambien·
tals amb les mostres humanes. I, per tant, l’objectiu 
no és facilitar dades dubtoses, sinó dades rigoroses, i 
quan hi ha variació d’aquestes dades. I també s’han re·
alitzat quatre rodes de premsa en deu dies a càrrec del 
secretari de Salut Pública, que és qui té la responsabi·
litat de solucionar i gestionar el brot, i també ha tingut 
la responsabilitat comunicativa.

I dir que en tot moment el conseller ha estat vetllant 
perquè les coses es facin bé, que és el que realment 
importa i és important, no tant la visibilitat, i sí l’efec·
tivitat, i millor això que no pas el conseller de Salut de 
la comunitat de Madrid, perquè quan no es fan les co·
ses bé després s’han de demanar disculpes, i a aquest 
senyor sí que se li han d’exigir responsabilitats.

Per tant, en definitiva, no hi veiem cap episodi de des·
control en aquest brot de legionel·la, i no només ho 
diem nosaltres, sinó també: un grup de professionals, 
en resposta a un editorial d’un mitjà de comunicació 
afirmaven que no es pot admetre l’acusació d’inefi·
càcia en la gestió dels brots de legionel·la ocorreguts 
aquests darrers dies i que cal posar en valor la feina 
que fan els professionals de salut pública i de la xarxa 
assistencial per treballar coordinadament en benefici 
de la salut de la població.

Evidentment –evidentment–, no hi volem restar im·
portància, a aquest brot de legionel·la, i lamentem les 
morts i les persones afectades. I, a la vegada que hem 
de vetllar i exigir perquè es compleixin els protocols, 
i admetent que sempre hi poden haver coses a millo·
rar, també s’ha de reconèixer que no ha existit cap ma·
la gestió per part del departament, ja que la feina que 
s’ha fet fins ara i la feina que s’està fent ha estat una 
bona feina. I, per tant, els demanaria que s’acabés amb 
el fet de generar desconfiança, obrint escletxes de con·
fusió amb depèn de quines afirmacions, amb depèn de 
quines interpel·lacions, perquè s’està fent una bona fei·
na, s’està actuant amb rigor en la gestió, i els resultats 
d’aquesta bona feina són els que donen la confiança i 
la tranquil·litat a la ciutadania. I aquest és el missatge 
que hem de traslladar.

Gràcies.

La presidenta

Per pronunciar·se sobre les esmenes, té la paraula la il·
lustre senyora Eva García.

Eva García i Rodríguez

Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller de Sa·
lut, vull començar, doncs, anunciant que nosaltres ac·
ceptarem l’esmena 3, del Partit Socialista; l’esmena 4, 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra Unida, a 
banda de la transacció a què hem arribat en el punt 2, 
i també les esmenes dels punts 2, 3, 4 i 6, del Grup de 
Ciutadans.

Un comentari, senyora Pérez... –un comentari, senyo·
ra Pérez–, jo crec que vostè no acaba de trobar el seu 
lloc. Perquè avui hem escoltat alguna cosa insòlita, 
que algun altre grup parlamentari també li ho ha dit. 
Vostè, intentant convèncer els partits que donen suport 
al Govern, que facin suport al conseller del seu partit 
–del seu..., no del seu, evidentment, no? Bé. En tot cas, 
vostè també apel·lava al criteri científic, eh? –el criteri 
científic..., això..., aquest argument tan recurrent seu, 
en les comissions, en els plens–, apel·lava al criteri ci·
entífic, doncs, per minimitzar la gestió que ha fet el 
Govern de Catalunya sobre la gestió de la legionel·la. 
Però jo no la veig escoltar, ahir, senyora Pérez, apel·
lar al criteri científic en la sessió de control, quan va 
perdre un minut a carregar contra la Comunitat de 
Madrid per certes declaracions –desafortunades, per 
cert–, però que no tenien més importància que fetes 
en el context que es van fer. I, ho torno a repetir: des·
afortunades, per cert. Però vostè, amb això, cap criteri 
científic, va aprofitar directament per carregar sense 
compassió.

Miri, senyora d’Esquerra Republicana. A vostès, eh?,  
senyors d’Esquerra Republicana que consideren que 
l’Ebola és la peste espanyola, a vostès... (Veus de 
fons.) Sí, sí..., no ho han desmentit, ningú de vostès 
ho ha desmentit, perquè ja els va bé aquest discurs, 
que l’Ebola és la peste espanyola. Vostè..., com vo·
len governar aquest país? Vostès pretenen que algú 
els prengui seriosament? Miri, fa la sensació que deu 
morts, que deu persones mortes no els importen per a 
re, senyora Vergés. (Remor de veus.) Sí, sí, sí... (Veus 
de fons.) Mirin, no s’han dignat... (veus de fons), no 
s’han dignat, a diferència de Convergència i Unió, que 
sí que ho ha fet la senyora Begonya Montalban, però 
vostès no s’han dignat ni tan sols a intentar arribar a 
acords amb el Partit Popular, en un tema tan greu com 
és aquest. Vostès. Perquè deu persones mortes sembla 
que a vostès no els interessi per a re.

Jo entenc que estan passant dies molt complicats. Avui 
tenen un alcalde detingut per corrupció. (Remor de 
veus.) Tenen dies molt complicats, senyora Vergés! 
Vostès estan completament desubicats! Desubicats 
i indignats amb aquesta enquesta de cap de setmana 
que els ha imposat el senyor Artur Mas. Però, el que 
no puc entendre, senyora Vergés, és que tot això no els 
permeti veure més enllà. I els vallesans, que tenen i 
han tingut por, perquè no sabien què havia passat i què 
estava passant, no entenen perquè a vostès només els 
preocupa la independència de Catalunya.

Miri, jo avui fins i tot em temia que, per part de Con·
vergència i Unió o d’Esquerra Republicana, doncs, 
sortissin amb aquell gran discurs científicament sòlid 
que si Catalunya és independent no tindrem ni micro·
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organismes, eh? No hi hauran ni bacteris. Perquè, clar, 
vull recordar que el president, el senyor Artur Mas, 
en el seu programa electoral portava alguna cosa sem·
blant, que si guanyava les eleccions baixaria un 5 per 
cent la mortalitat per càncer o un 50 per cent el nom·
bre d’accidents a Catalunya. Per tant, jo em temia, fins 
i tot, arguments científicament tan sòlids com aquest.

Jo només els demano, senyora Vergés i senyors de 
Convergència i Unió, doncs, que és lamentable que 
vostès facin avui un exercici de tancar files per no es·
catir responsabilitats i per no reconèixer que amb deu 
persones mortes, vostès ho han fet malament: Conver·
gència i Unió i Esquerra Republicana. Ho han fet molt 
malament. I avui donaran suport a que això... (La pre-
sidenta retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta 
continua parlant uns moments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(Carme Pérez Martínez demana per parlar.)

Senyora Pérez? (Pausa.) Ara..., ara sí.

Carme Pérez Martínez

Gràcies, presidenta. Per al·lusions, i molt breument.

La presidenta

Trenta segons.

Carme Pérez Martínez

Sí. Miri, senyora García, jo em ratifico en allò que 
vaig dir ahir respecte a les declaracions del conseller 
de Salut de Madrid, precisament perquè les declaraci·
ons del conseller no tenien cap base científica.

I, després, jo vull manifestar·los, senyora García, a 
vostè i al seu grup parlamentari, que imagino que vos·
tès tenen lletrats amb els quals s’assessoren per fer els 
informes i tot això, i no puc entendre que parlin de 
medicina amb aquesta lleugeresa. Jo només vull re·
cordar·li, a vostè i a tota la cambra, que jo, que tinc 
ja una edat que no..., dedicar·me a això per fer carre·
ra política, estic aquí, únicament i exclusivament, evi·
dentment no per donar suport al conseller, sinó per de·
fensar els drets dels ciutadans per davant de qualsevol 
partidisme, com vostès estan fent.

Moltes gràcies.

(Isabel Vallet Sànchez demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Vallet?

Isabel Vallet Sànchez

Sí, per demanar votació separada dels punts 1, 2 i 3.a, 
b i g.

(Eva Granados Galiano demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Eva Granados?

Eva Granados Galiano

Gràcies. També per demanar votació separada del 
punt 2 i dels punts 3.f, 3.g i 3.h. Poden anar totes jun·
tes, presidenta.

La presidenta

Sí...

(Carina Mejías Sánchez demana per parlar.) Senyora 
Mejías?

Carina Mejías Sánchez

Sí; gràcies, presidenta. També per demanar votació 
separada del punt número 2. Però no ens queda clar, 
en el document que ens passat per part del Partit Po·
pular, si està...

La presidenta

El 2 que tenen queda substituït per la transacció.

Carina Mejías Sánchez

Per la transacció.

La presidenta

Exacte.

Carina Mejías Sánchez

Però, en el nostre document no consta la lletra h del 
punt número 3. I, per tant, ens agradaria saber...

La presidenta

No té h.

Carina Mejías Sánchez

No té h, molt bé.

(Marta Ribas Frías demana per parlar.) Senyora Ri·
bas?

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. És per un aclariment, i per dema·
nar votacions separades, ja que també li demanaven 
el Partit Popular que aclareixi què passa amb el punt 
h, també per demanar què passa amb el punt 3.b, en 
què, acceptant l’esmena 4 d’Iniciativa, queda una mica 
modificat, i, en canvi, el text que ens han passat no ha 
estat modificat.

I per demanar votacions separades dels punts 3.c, 3.f, 
3.g... Com que em sembla que li ho han demanat uns 
quants, presidenta...
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La presidenta

Sí, sí...

Marta Ribas Frías

...li demano que potser que votem per separat tots els 
subpunts del punt 3.

La presidenta

Tinc l’a, b, c, f i g –tinc.

Marta Ribas Frías

Gràcies.

La presidenta

Senyora García, hauria d’aclarir allò de l’apartat d del 
punt 3.

Eva García i Rodríguez

Sí, senyora presidenta. També, doncs, per anunciar 
que hem retirat el punt h –crec que no he tingut temps 
en la meva intervenció d’anunciar·ho–, atès que aques·
ta sessió monogràfica que el Partit Popular demanem 
amb el conseller ja es va produir la setmana passada. 
I el punt d quedaria amb el text que s’ha fet arribar a 
tots els grups a l’inici d’aquesta sessió.

La presidenta

Per tant, no hi ha esmena incorporada; és tal com el 
tenen, eh? (Veus de fons.) Sí.

(Marta Ribas Frías demana per parlar.)

Marta Ribas Frías

Disculpi, aleshores, presidenta, demanem votació se·
parada dels punts c i d, que el c crec que no l’havia 
apuntat abans, i el d també.

La presidenta

Comencem a fer les votacions.

Començarem pel punt 1.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 56 vots a favor i 68 en contra.

Votem ara el punt 2.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 31 vots a favor, 68 en contra i  
26 abstencions.

Votem ara el punt 3.a.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 57 vots a favor i 68 en contra.

Votem ara el punt 3.b.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 57 vots a favor i 68 en contra.

Votem ara el punt 3.c.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 43 vots a favor, 68 en contra i  
14 abstencions.

Votem ara l’apartat d del punt 3.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 43 vots a favor, 68 en contra i  
13 abstencions.

Votem ara l’apartat e.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 55 vots a favor, 68 en contra i 2 abs·
tencions.

Votem ara l’apartat f.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 25 vots a favor, 80 en contra i  
20 abstencions.

I votem, finalment, l’apartat g.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 27 vots a favor, 68 en contra i  
30 abstencions.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i tres 
minuts.
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Ple del Parlament
Dossier per a la sessió 42


Convocada per al 15 d’octubre de 2014, a les 10.00 h


Primera part


Ordre del dia


1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 15 d’octubre, a les 10.00 h).


2. Situació de compatibilitat d’una diputada. Tram. 
234-00025/10. Comissió de l’Estatut dels Diputats. 
Debat i votació del dictamen de la Comissió (dicta-
men: BOPC 408).


3. Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya 
per al 2015. Tram. 230-00004/10. Mesa ampliada. 
Debat i votació del dictamen (dictamen: BOPC 408).


4. Projectes de pressupostos del Síndic de Greuges, de 
la Sindicatura de Comptes i del Consell de Garanties 
Estatutàries per al 2015. Tram. 230-00005/10. Mesa 
ampliada. Debat i votació del dictamen (dictamen: 
BOPC 408).


5. Projecte de llei d’accessibilitat. Tram. 200-00002/10. 
Comissió de Benestar, Família i Immigració. Debat 
i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: 
BOPC 406).


6. Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya. 
Tram. 200-00009/10. Comissió d’Afers Institucionals. 
Debat i votació del dictamen de la Comissió (dicta-
men: BOPC 407).


7. Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994, 
de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra. Tram. 202-00057/10. Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Debat de totalitat 
i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: 
BOPC 351, 16).


8. Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya. Tram. 202-
00060/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-


nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat de 
totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text pre-
sentat: BOPC 357, 24).


9. Memòria de la Comissió de Peticions corresponent 
al període comprès entre l’1 de gener de 2012 (IX 
legislatura) i el 30 de juny de 2014 (X legislatura). 
Tram. 264-00001/10. Comissió de Peticions. Presen-
tació de la memòria (aquest punt es debatrà el dijous 
16 d’octubre).


10. Interpel·lació al Govern sobre la resolució de l’ex-
pedient de creació de la comarca del Moianès. Tram. 
300-00218/10. Dionís Guiteras i Rubio, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Substanciació.


11. Interpel·lació al Govern sobre els ens locals. Tram. 
300-00220/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Substanciació.


12. Interpel·lació al Govern sobre la defensa del caràc-
ter plurilingüe de l’Estat. Tram. 300-00216/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.


13. Interpel·lació al Govern sobre les relacions entre 
la sanitat pública i la privada. Tram. 300-00214/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.


14. Interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+. 
Tram. 300-00217/10. Marta Ribas Frías, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.


15. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials. 
Tram. 300-00215/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.
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16. Interpel·lació al Govern sobre els factors que inci-
deixen en el preu de la factura de la llum. Tram. 300-
00219/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Substanciació.


17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el model turístic. Tram. 302-00201/10. Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació.


18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el suport a la innovació en els processos produc-
tius. Tram. 302-00204/10. Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació.


19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques públiques amb relació a l’economia 


col·laborativa. Tram. 302-00205/10. Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.


20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el model de turisme. Tram. 302-00206/10. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació.


21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la seva gestió econòmica. Tram. 302-00202/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.


22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els casos de legionel·losi. Tram. 302-00203/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.
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PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el 15 d’octubre 


de 2014, a les 10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la mediació i la resolució del conflicte de Pan-
rico. Tram. 310-00372/10. David Fernàndez i Ramos, 
del Grup Mixt. Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el projecte BCN World. Tram. 310-00381/10. 
Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la protecció de dades personals. Tram. 310-
00382/10. Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Subs-
tanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la internacionalització de les empreses. Tram. 
310-00378/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Substanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les polítiques culturals del Govern de l’Estat. 
Tram. 310-00379/10. Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les darreres negociacions per a incrementar les ru-
tes i les freqüències de vol a l’aeroport de Barcelona - el 
Prat. Tram. 310-00380/10. Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el tancament dels centres d’internament per a 
estrangers. Tram. 310-00373/10. Sara Vilà Galan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la gestió de la crisi sanitària. Tram. 310-00383/10. 
Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions previstes per a defensar el tanca-
ment del projecte Castor i els interessos dels consumi-
dors. Tram. 310-00376/10. J. Lluís Salvadó i Tenesa, 


del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la pobresa energètica. Tram. 310-00377/10. Pere 
Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya. Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el servei ferroviari a les Terres de l’Ebre. Tram. 
310-00374/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el deute amb els ens locals. Tram. 310-00375/10. 
Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari 
Socia lista. Substanciació.


Preguntes al president de la Generalitat


13. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00219/10. David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt. Substanciació.


14. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00218/10. Albert Rivera Díaz, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.


15. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00220/10. Joan Herrera Torres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.


16. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00224/10. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.


17. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00221/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


18. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00222/10. Marta Rovira i Vergés, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00223/10. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.
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PUNT 2 | DEBAT I VOTACIÓ


Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’una diputada
Tram. 234-00025/10


Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di·
putats


Al Ple del Parlament


La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 7 d’octubre de 2014, ha acordat d’establir el 
dictamen següent: 


Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parla-
ment de Catalunya, i d’examinar les dades declarades 
per la diputada M. Assumpció Laïlla i Jou relatives 
a les activitats professionals, laborals o empresarials 
que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord 
amb l’article 16.1.b del Reglament i la legislació apli-
cable, la Comissió, en compliment del que disposa 
l’article 11.2 del Reglament, proposa al Ple la situació 
de compatibilitat de la diputada M. Assumpció Laïlla 
i Jou (tram. 234-00025/10).


Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014


El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla
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PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ


Projecte de pressupost del Parlament de 
Catalunya per al 2015
Tram. 230-00004/10


Dictamen


Al Ple del Parlament


La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tingu-
da el 9 d’octubre de 2014, ha estudiat el projecte de 
pressupost del Parlament per al 2015 i, d’acord amb 
els apartats 3.g i 4 de l’article 29 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat el següent


Dictamen


La Mesa Ampliada del Parlament de Catalunya acor-
da: 


a) Aprovar el projecte de pressupost del Parlament per 
al 2015 i trametre’l al Ple perquè, si escau, l’aprovi.


b) Trametre al Ple la següent proposta d’article per-
què, si escau, l’aprovi i la incorpori al Projecte de llei 


de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015: 


«1. La Mesa del Parlament ha d’incorporar el roma-
nent de crèdit de l’exercici 2014 de la secció PA, servei 
pressupostari PA 01, als mateixos capítols del pressu-
post per al 2015.


»2. Els romanents resultants de la liquidació del pres-
supost del Parlament constitueixen recursos financers 
propis de la Cambra, l’aplicació dels quals, per aten-
dre necessitats d’ella mateixa, correspon a la Mesa del 
Parlament.


»3. Les dotacions pressupostàries de la secció PA, 
servei pressupostari PA 01, seran lliurades trimestral-
ment de forma anticipada, en ferm i al seu nom, per 
part de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya.


»4. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions 
de crèdit de la secció PA, servei pressupostari PA 01, 
sense limitacions, la qual cosa ha de comunicar al De-
partament d’Economia i Coneixement, i pot acordar 
criteris de vinculació dels crèdits diferents dels esta-
blerts per aquesta llei.»


Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014


El secretari primer La presidenta
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català


Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2015


Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import  


concepte Import article
Import total 
i per capítol


TOTAL PRESSUPOST  PARLAMENT DE CATALUNYA ( PA01) 51.944.576,28


1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 25.379.722,99


10 ALTS CÀRRECS 6.707.649,10
100 Alts càrrecs 6.707.649,10


1000001 Retribucions bàsiques 6.707.649,10


11 PERSONAL EVENTUAL 744.670,03
110 Personal eventual 744.670,03


1100001 Retribucions bàsiques 538.898,00
1100002 Retribucions complementàries 205.772,03


12 PERSONAL FUNCIONARI 12.234.391,48
120 Retribucions bàsiques 8.951.436,63


1200001 Retribucions bàsiques 8.951.436,63
121 Retribucions complementàries 3.282.954,85


1210001 Retribucions complementàries 3.282.954,85
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import  


concepte Import article
Import total 
i per capítol


13 PERSONAL LABORAL 68.847,15
131 Personal laboral temporal 68.847,15


1310001 Retribucions bàsiques 40.644,39
1310002 Retribucions complementàries 28.202,76


15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES


70.000,00


150 Incentius al rendiment  0,00
1500001 Productivitat 0,00


151 Activitats extraordinàries 70.000,00
1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 70.000,00


16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 4.444.325,01
160 Quotes socials 4.444.325,01


1600001 Seguretat Social 4.353.524,23
1600002 MUFACE 7.506,35
1600004 Altres règims de previsió social 83.294,43


17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 1.109.840,22
171 Aportacions a plans de pensions 0,00


1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00
172 Altres prestacions socials 1.004.840,22


1720001 Prestacions complementàries 1.004.840,22
173 Despeses socials 105.000,00


1730001 Despeses socials 105.000,00


2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 9.654.119,91


20 LLOGUERS I CÀNONS 294.240,98
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 


edificis i altres construccions
106.865,38


2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns na·
turals, edificis i altres construccions


106.865,38


201 Lloguers i cànons de material transport 33.444,40
2010001 Lloguers i cànons de material de transport 33.444,40


202 Lloguers i cànons d'equips per a procés de 
dades, programari i reprografia


143.954,60


2020001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de 
dades


88.873,30


2020002 Lloguers d'equips reprografia i  de fotocopiadores 55.081,30
203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 9.976,60


2030001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 9.976,60


21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 674.761,03
210 Conservació, reparació i manteniment ter·


renys, béns naturals, edificis i altres cons·
truccions


1.000,00


2100001 Conservació, reparació i manteniment de ter·
renys, béns naturals, edificis i altres construc·
cions


1.000,00


211 Conservació, reparació i manteniment material 
transport


1.507,38


2110001 Conservació, reparació i manteniment material 
transport


1.507,38


212 Conservació, reparació i manteniment 
d'equips procés de dades, programar 
i reprografia


322.109,33


2120001 Conservació, reparació i manteniment 
d'equips per a procés de dades


116.110,33


2120002 Conservació, reparació i manteniment equips 
reprografia i fotocopiadores


1.000,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import  


concepte Import article
Import total 
i per capítol


2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 204.999,00
213 Conservació, reparació i manteniment d'altre 


immobilitzat material
315.378,18


2130001 Conservació, reparació i manteniment d'altre 
immobilitzat material


315.378,18


214 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment


34.766,14


2140001 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment


34.766,14


22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.670.483,90
220 Material d'oficina 188.453,00


2200001 Material ordinari no inventariable 108.838,90
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 79.614,10


221 Subministraments  494.116,10
2210001 Aigua i energia 421.705,98
2210002 Combustible per a mitjans de transport 6.844,52
2210003 Vestuari 23.929,68
2210005 Productes farmacèutics i analítiques 1.240,30
2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres 1.000,00
2210089 Altres subministraments 39.395,62


222 Comunicacions 287.935,40
2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 7.011,04
2220003 Comunicacions mitjançant serv.veu i dades 


adquirits altres entitats
280.924,36


223 Transports 75.736,16
2230001 Transports 75.736,16


224 Despeses d'assegurances 691.807,98
2240001 Despeses d'assegurances 691.807,98


225 Tributs 472,22
2250001 Tributs 472,22


226 Despeses diverses 311.031,18
2260002 Atencions protocol·làries i representatives 55.459,50
2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials 2.400,00
2260011 Formació del personal propi 20.969,00
2260040 Inscripció com a soci 2.050,00
2260089 Altres despeses diverses 230.152,68


227 Treballs realitzats persones físiques o jurídiques 1.090.352,82
2270001 Neteja i sanejament 649.210,92
2270008 Intèrprets i traductors 39.698,34
2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques 


o jurídiques
401.443,56


228 Serveis informàtics 530.579,04
2280001 Solucions Tecnològiques adquirides al CTITI 1.000,00
2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 529.579,04


23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 4.464.534,42
230 Dietes, locomoció i trasllats 284.522,28


2300001 Dietes, locomoció i trasllats 284.522,28
231 Altres indemnitzacions 4.180.012,14


2310001 Altres indemnitzacions 4.180.012,14


24 DESPESES DE PUBLICACIONS 550.099,58
240 Despeses de publicacions 550.099,58


2400001 Despeses de publicacions 550.099,58


4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.958.000,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import  


concepte Import article
Import total 
i per capítol


48 A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI  
DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS


15.958.000,00


482 A altres institucions sense fi de lucre 15.958.000,00
4820001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres 


ens corporatius
120.000,00


4820006 A grups parlamentaris 15.838.000,00


6 INVERSIONS REALS 942.733,38


61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES  
CONSTRUCCIONS


615.905,80


610 Inversions en edificis i altres construccions 615.905,80
6100001 Inversions en edificis i altres construccions per 


compte propi
615.905,80


62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA,  
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE


38.723,20


620 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti·
llatge


38.723,20


6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti·
llatge


38.723,20


64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 1.324,16
640 Inversions en mobiliari i estris 1.324,16


6400001 Inversions en mobiliari i estris 1.324,16


65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DA·
DES I TELECOMUNICACIONS


275.243,84


650 Inversions en equips de procés de dades i te·
lecomunicacions


275.243,84


6500001 Inversions enequips de procés de dades 275.243,84


67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT  
MATERIAL


11.536,38


670 Inversions en altre immobilitzat material 11.536,38


6700001 Inversions en altre immobilitzat material 11.536,38


8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00


83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES 
FORA DEL SECTOR PÚBLIC


10.000,00


830 Concessió de préstecs i bestretes fora del 
sector públic


10.000,00


8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 10.000,00
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PUNT 4 | DEBAT I VOTACIÓ


Projectes de pressupostos del Síndic de 
Greuges, de la Sindicatura de Comptes i del 
Consell de Garanties Estatutàries per al 2015
Tram. 230-00005/10


Tramesa al Ple


Al Ple del Parlament


La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda 
el 9 d’octubre de 2014, d’acord amb la disposició addi-


cional vint-i-vuitena de la Llei 5/2012, del 20 de març, 
de mesures fiscals, financeres i administratives i de 
creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics, ha estudiat els pressupostos del Síndic de 
Greuges, de la Sindicatura de Comptes i del Consell 
de Garanties Estatutàries per al 2015, a fi d’elevar-los 
al Ple perquè els aprovi.


Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014


El secretari primer La presidenta
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català


Projecte de pressupost del Síndic de Greuges per al 2015


Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte 


Import  
article


Import total 
i per capítol


TOTAL PRESSUPOST  5.939.102,94


1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.204.129,28


10 ALTS CÀRRECS 351.916,42
100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions  


1000001 Retribucions bàsiques 165.095,83
1000002 Retribucions complementàries 186.820,59


11 PERSONAL EVENTUAL 1.949.712,95
110 Personal eventual


1100001 Retribucions bàsiques 600.963,26
1100002 Retribucions complementàries 1.348.749,69


12 PERSONAL FUNCIONARI 2.022.499,91
120 Retribucions bàsiques


1200001 Retribucions bàsiques 834.578,28
121 Retribucions complementàries


1210001 Retribucions complementàries 1.187.921,63


13 PERSONAL LABORAL 0,00
131 Personal laboral temporal


1310001 Retribucions bàsiques 0,00
1310002 Retribucions complementàries 0,00


15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS  
EXTRAORDINÀRIES


0,00


150 Incentius al rendiment  
1500001 Productivitat 0,00


151 Activitats extraordinàries
1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 0,00


16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 880.000,00
160 Quotes socials


1600001 Seguretat Social 880.000,00


17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS  
SOCIALS


0,00


171 Pensions  
1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte 


Import  
article


Import total 
i per capítol


2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS  
I DE SERVEIS


674.680,66


20 LLOGUERS I CÀNONS 24.506,80
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 


edificis i altres construccions
2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns na·


turals, edificis i altres construccions
100,00


201 Lloguers i cànons de material transport
2010001 Lloguers i cànons de material de transport 11.000,00


202 Lloguers i cànons d'equips per a procés de 
dades i programari


2020001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de 
dades i programari


100,00


2020002 Lloguer equips reprografia i fotocopies 10.000,00
203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material


2030001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 3.306,80


21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 62.557,55
210 Conservació, reparació i manteniment ter·


renys, béns naturals, edificis i altres cons·
truccions


2100001 Conservació, reparació i manteniment de ter·
renys, béns naturals, edificis i altres construc·
cions


20.916,89


212 Conservació, reparació i manteniment 
d'equips procés de dades


2120001 Manteniment maquinari 3.702,20
2120002 Conservació, reparació i manteniment equips 


reprografia i fotocopiadores
3.010,32


2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 32.928,14
214 Altres despeses de conservació, reparació i 


manteniment
2140001 Altres despeses de conservació, reparació i 


manteniment
2.000,00


22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 526.616,31
220 Material d'oficina


2200001 Material ordinari no inventariable 5.000,00
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 15.000,00


221 Subministraments  
2210001 Aigua i energia 64.200,00
2210002 Combustible per a mitjans de transport 0,00
2210003 Vestuari 100,00
2210089 Altres subministraments 7.000,00


222 Comunicacions postals, telefòniques i altres
2220001 Comunicacions postals, missatgeria i altres 37.100,00
2220002 Comunicacions mitjançant ser.veu i dades ad·


quirits entitats Generalitat
12.000,00


2220003 Comunicacions mitjançant serv.veu i dades 
adquirits altres entitats


18.000,00


224 Despeses d'assegurances
2240001 Despeses d'assegurances 12.000,00


225 Tributs
2250001 Tributs 0,00


226 Despeses diverses
2260002 Atencions protocol·làries i representatives 1.000,00
2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 39.000,00
2260004 Jurídics i contenciosos 10.000,00
2260005 Organitzacions reunions,conferències i cursos 40.000,00
2260009 Funcionament consells i òrgans col·legiats 29.710,00
2260011 Formació de personal propi 22.000,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte 


Import  
article


Import total 
i per capítol


2260033 Desenvolupament programes seguretat i salut 
laborals en el treball per prevenció de riscos 
laborals


6.000,00


2260039 Despeses per serveis bancaris 300,00
2260089 Altres despeses diverses 6.032,00


227 Treballs realitzats per altres empreses
2270001 Neteja i sanejament 121.174,31
2270002 Seguretat 20.000,00
2270005 Estudis i dictàmens 22.000,00
2270008 Intèrprets i traductors 22.000,00
2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i des·


trucció
1.000,00


2270013 Treballs tècnics 15.000,00
2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques 


o jurídiques
1.000,00


23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 45.000,00
230 Dietes, locomoció i trasllats


230001 Dietes, locomoció i trasllats 45.000,00
232 Ajuts menjar


2320001 Ajuts menjar 0,00
233 Fons d'acció social


2330001 Fons d'acció social 0,00


24 DESPESES DE PUBLICACIONS 16.000,00
240 Despeses de publicacions


2400001 Despeses de publicacions 16.000,00


4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 100,00


49 A L'EXTERIOR 100,00
490 A l'exterior


4900001 A l'exterior 100,00


6 INVERSIONS REALS 52.193,00


61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONS·
TRUCCIONS


10.000,00


610 Inversions en edificis i altres construccions
6100001 Inversions en edificis i altres construccions 10.000,00


62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·
LACIONS I UTILLATGE


15.000,00


620 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti·
llatge


6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti·
llatge


15.000,00


64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 5.000,00
640 Inversions en mobiliari i estris


6400001 Inversions en mobiliari i estris 5.000,00


65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DA·
DES I TELECOMUNICACIONS


10.500,00


650 Inversions equips procés de dades i teleco·
municacions


6500001 Inversions equips procés de dades i teleco·
municacions


10.500,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte 


Import  
article


Import total 
i per capítol


67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MA·
TERIAL


2.000,00


670 Inversions en altre immobilitzat material
6700001 Inversions en altre immobilitzat material 2.000,00


68 INVERSIONS IMMOBILITZAT IMMATERIAL 9.693,00
680 Inversions immobilitzat immaterial


6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 9.693,00


8 ACTIUS FINANCERS 8.000,00


83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES 
FORA DEL SECTOR PÚBLIC


8.000,00


830 Concessió de préstecs i bestretes fora del 
sector públic


8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 8.000,00


Projecte de pressupost de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per al 2015


SERVEI ÚNIC / ESTAT DE DESPESES Núm. orgànic 03.01


Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes


Total per articles 
i capítols


1 CAPÍTOL 1.  REMUNERACONS 
DEL PERSONAL


7.324.430,58 €


10 ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS 980.456,12 €
1 100 Retribucions bàsiques i altres 


Remuneracions
980.456,12 €


100.000100 Retribucions bàsiques alts 
càrrecs


411.080,74 €


100.000200 Retribucions complementàries 
alts càrrecs


569.375,38 €


11 ARTICLE 11. PERSONAL 
EVENTUAL


65.448,74 €


1 110 Personal Eventual 65.448,74 €
110.000100 Retribucions bàsiques personal 


eventual
22.658,42 €


110.000200 Retribucions complementàries 
personal eventual


42.790,32 €


12 ARTICLE 12. FUNCIONARIS 5.224.025,72 €
1 120 Retribucions personal 2.929.257,32 €


120.000100 Retribucions bàsiques funcio·
naris


2.929.257,32 €


1 121 Retribucions complementàries 2.294.768,40 €
121.000100 Retribucions complementàries 


funcionaris
2.294.768,40 €


ARTICLE 15. INCENTIUS   
RENDIMENT I ACTIVITATS


15 EXTRAORDINÀRIES 2.000,00 €
1 150 Incentius al rendiment 0,00 €


150.000100 Productivitat 0,00 €
1 151 Activitats extraordinàries 2.000,00 €


151.000100 Gratificacions serveis extraor·
dinaris


2.000,00 €
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Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes


Total per articles 
i capítols


16 ARTICLE 16. ASSEGURANCES 
I PRESTACIONS SOCIALS


1.052.500,00 €


1 160 Quotes Socials 1.052.500,00 €
160.000100 Seguretat Social 1.050.000,00 €
160.000200 Quotes MUFACE 2.500,00 €


17 ARTICLE 17. PENSIONS I AL·
TRES PRESTACIONS SOCIALS


0,00 €


170 Pensions 0,00 €
170.0001 Pensions 0,00 €


2 CAPÍTOL 2.  DESPESES DE 
BÉNS CORRENTS I DE SER·
VEIS


2.117.229,47 €


20 ARTICLE 20. LLOGUERS 1.115.000,00 €
201 12.000,00 €


201.000100 Lloguer de béns mobles 12.000,00 €
200 1.103.000,00 €


200.000200 Lloguer de béns immobles 1.103.000,00 €


21 ARTICLE 21. CONSERVACIÓ  
I REPARACIÓ


84.187,04 €


210 78.187,04 €
210.000100 Conservació, reparació i man·


teniment terrenys, b.naturals, 
edificis


78.187,04 €


211 6.000,00 €
211.000100 Conservació, reparació i man·


teniment materials de transport
6.000,00 €


22 ARTICLE 22. MATERIAL, SUB·
MINISTRAMENTS I ALTRES


767.042,43 €


220 Material d'Oficina 100.332,43 €
220.000100 Material ordinari no inventa·


riable
50.332,43 €


220.000200 Premsa , revistes, llibres i altres 
publicacions


50.000,00 €


221 Subministraments de béns i 
serveis


75.000,00 €


221.000100 Aigua i energia 65.000,00 €
221.000200 Combustible per a mitjans de 


transport
1.800,00 €


221.000300 Vestuari 4.200,00 €
221.000500 Productes farmacèutics i ana·


lítiques
2.500,00 €


221.008900 Altres subministraments 1.500,00 €
222 87.700,00 €


222.000100 Comunicacions postals, telefò·
niques i altres


87.700,00 €


223 55.000,00 €
223.000100 Transports 55.000,00 €


224 50.000,00 €
224.000100 Despeses d'assegurances 50.000,00 €


225 7.490,00 €
225.000100 Tributs 7.490,00 €
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Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes


Total per articles 
i capítols


226 Despeses diverses 97.000,00 €
226.000200 Atencions protocol·làries i  


representatives
20.000,00 €


226.000500 Organització de reunions i con·
ferències


15.000,00 €


226.001100 Formació i promoció del per·
sonal


50.000,00 €


226.008900 Altres despeses diverses 10.000,00 €
226.000600 Oposicions i proves selectives 1.000,00 €
226.000700 Publicació anuncis oficials 1.000,00 €


227 Treballs Realitzats per Altres 
Empreses


294.520,00 €


227.000100 Neteja i Sanejament 84.520,00 €
227.000200 Seguretat 10.000,00 €
227.001100 Custòdia, dipòsit i emmagat·


zematge
10.000,00 €


227.000500 Estudis i treballs tècnics 70.000,00 €
227.001300 Treballs tècnics 10.000,00 €
227.008900 Altres treballs realitzats per al·


tres empreses
110.000,00 €


23 ARTICLE 23. INDEMNITZA·
CIONS PER RAÓ DEL SERVEI


101.000,00 €


230 85.000,00 €
230.000100 Dietes, locomoció i trasllats 85.000,00 €


231 16.000,00 €
231.000100 Altres indemnitzacions 16.000,00 €


232 0,00 €


232.000100 Dotació ajuts menjar 0,00 €
233 0,00 €


233.000100 Dotació Fons d'Ajut Social 0,00 €


24 ARTICLE 24. DESPESES DE 
PUBLICACIONS


50.000,00 €


240 50.000,00 €
240.000100 Despeses de publicacions 50.000,00 €


4 CAPÍTOL 4.  TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS


10.000,00 €


ARTICLE 43. A ENTITATS AU·
TÒNOMES DE LA GENERA·
LITAT


5.000,00 €


430 5.000,00 €
430.001300 Amb l'Escola d'Administració 


Pública de Catalunya
5.000,00 €


44 ARTICLE 44. A EMPRESES 
PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS 
PÚBLICS


0,00 €


449 0,00 €
449.000200 Amb les universitats públiques 0,00 €


ARTICLE 48. A FAMILIES, INS·
TITUCIONS SENSE FI DE LU·
CRE I ALTRES ENS CORP.


5.000,00 €


482 5.000,00 €
482.000100 A altres institucions sense fi de 


lucre i altres ens corporatius
5.000,00 €
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Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes


Total per articles 
i capítols


49 ARTICLE 49. A L'EXTERIOR 0,00 €
490 0,00 €


490.000100 Programes de cooperació amb 
altres òrgans de control extern


0,00 €


6 CAPÍTOL 6.  INVERSIONS REALS 1.638.742,00 €
ARTICLE 61. INVERSIONS EN 
EDIFICIS I ALTRES CONS·
TRUCCIONS


61 1.028.742,00 €
610 1.028.742,00 €


610.000100 Inversions en edificis i altres 
construccions


1.028.742,00 €


ARTICLE 62. INVERSIONS  
EN MAQUINÀRIA,  
INSTAL·LACIONS


62 I UTILLATGE 385.000,00 €


620 385.000,00 €


620.000100 Inversions en maquinària, instal·
lacions i utillatge


385.000,00 €


64 ARTICLE 64. INVERSIONS EN 
MOBILIARI I ESTRIS


70.000,00 €


640 70.000,00 €


640.000100 Inversions en mobiliari i estris 70.000,00 €


ARTICLE 65. INVERSIONS  
EN EQUIPS DE PROCÉS


65 DE DADES 155.000,00 €


650 155.000,00 €


650.000100 Inversions en equips de procés 
de dades


155.000,00 €


8 CAPÍTOL 8.  ACTIUS FINANCERS 31.200,00 €


ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE 
PRÉSTECS I BESTRETES


83 FORA DEL SECTOR PÚBLIC 31.200,00 €


830 Préstecs i Bestretes Concedits 
al Personal


31.200,00 €


830.000100 Préstecs i Bestretes Concedits 
al Personal


31.200,00 €


Total pressupost per a l’any 2015


CAPÍTOL  I 7.324.430,58 €
CAPÍTOL  II 2.117.229,47 €
CAPÍTOL  IV 10.000,00 €
CAPÍTOL  VI 1.638.742,00 €
CAPÍTOL  VIII 31.200,00 €


TOTAL 11.121.602,05 €
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Projecte de pressupost del Consell de Garanties Estatutàries per al 2015
Núm. orgànic: CC 


APLICACIÓ
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per  


conceptes
Total per articles  


i capítolsEconòmica Funcional


CAPÍTOL 1 . REMUNERACIONS DE PERSONAL


ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS


100 Alts càrrecs


100.0001 Retribucions bàsiques 382.316,76


100.0002 Retribucions complementàries 762.728,40 1.145.045,16


ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL


110 Personal eventual


110.0001 Retribucions bàsiques 6,00


110.0002 Retribucions complementàries 6,00 12,00


ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI


120 Retribucions bàsiques


120.0001 Retribucions bàsiques 366.024,49


121 Retribucions complementàries


121.0001 Retribucions complementàries 571.819,46 937.843,95


ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL


130 Personal laboral fix


130.0001 Retribucions bàsiques 6,00


130.0002 Retribucions complementàries 6,00


130.0003 Altres remuneracions 6,00


131 Personal laboral temporal


131.0001 Retribucions bàsiques 75.993,54


131.0002 Retribucions complementàries 7.263,72


131.0003 Altres remuneracions 1.608,91 84.884,17


ARTICLE 15. INCENTIUS AL RENDIMENT  
I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES


151 Activitats extraordinàries


151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 14.000,00 14.000,00


ARTICLE 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS 
SOCIALS


160 Quotes Socials


160.0001 Seguretat Social 274.494,57


160.0002 MUFACE 6,00


160.0004 Altres règims de previsió social 2.000,00 276.500,57


ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES PRESTACI·
ONS SOCIALS


172 Altres prestacions socials


172.0001 Prestacions complementàries 6,00


173 Despeses socials


173.0001 Despeses socials 6,00 12,00
TOTAL CAPÍTOL 1 2.458.297,85 2.458.297,85


CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS 
I SERVEIS


ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS


200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edi·
ficis i altres construccions


200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns natu·
rals, edificis i altres construccions


10.600,00
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APLICACIÓ
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per  


conceptes
Total per articles  


i capítolsEconòmica Funcional


202 Lloguers i cànons d'equips per a procés de da·
des, programari i reprografia


202.0001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de da·
des


6,00


202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 6,00


203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material


203.0001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 6,00 10.618,00


ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ


210 Conservació, reparació i manteniment de ter·
renys, béns naturals, edificis i altres


construccions


210.0001 Conservació, reparació i manteniment de ter·
renys, béns naturals, edificis i altres construc·
cions


8.400,00


211 Conservació, reparació i manteniment de mate·
rial de transport


211.0001 Conservació, reparació i manteniment de mate·
rial de transport


6,00


212 Conservació, reparació i manteniment d'equips 
per a procés de dades, programari i


reprografia


212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips 
per a procés de dades


1.050,00


212.0002 Conservació, reparació i manteniment d'equips 
de reprografia i fotocopiadores


2.100,00


212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques 1.400,00


213 Conservació, reparació i manteniment d'altre im·
mobilitzat material


213.0001 Conservació, reparació i manteniment d'altre im·
mobilitzat material


69.200,00


214 Altres despeses de conservació, reparació i man·
teniment


214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i man·
teniment


9.000,00 91.156,00


ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENT 
I ALTRES


220 Material d'oficina


220.0001 Material ordinari no inventariable 15.000,00


220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 37.300,00


221 Subministraments


221.0001 Aigua i energia 96.300,00


221.0002 Combustible per a mitjans de transport 6,00


221.0003 Vestuari 3.000,00


221.0089 Altres subministraments 1.100,00


222 Comunicacions


222.0001 Despeses  postals, missatgeria i altres similars 5.200,00


222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades 
adquirits a altres entitats


21.000,00


223 Transports


223.0001 Transports 6,00


224 Despeses d'assegurances


224.0001 Despeses d'assegurances 27.300,00


225 Tributs


225.0001 Tributs 5.800,00


226 Despeses diverses


226.0002 Atencions protocol·làries i representatives 6.000,00


226.0004 Jurídics i contenciosos 6,00


226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos 15.000,00


226.0010 Premis 6,00


226.0011 Formació del personal propi 25.000,00


226.0089 Altres despeses diverses 14.000,00
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APLICACIÓ
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per  


conceptes
Total per articles  


i capítolsEconòmica Funcional


227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques


227.0001 Neteja i sanejament 80.324,00


227.0002 Seguretat 73.028,00


227.0005 Estudis i dictàmens 6,00


227.0008 Intèrprets i traductors 2.000,00


227.0011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció 2.226,00


227.0013 Treballs tècnics 12.000,00


228 Serveis informàtics


228.0001 Solucions tecnològiques adquirides al CTTI 6,00


228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 52.500,00 494.114,00


ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI


230 Dietes, locomoció i trasllats


230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 30.000,00


231 Altres indemnitzacions


231.0001 Altres indemnitzacions 14.805,00 44.805,00


ARTICLE 24. DESPESES DE PUBLICACIONS


240 Despeses de publicacions


240.0001 Despeses de publicacions 25.000,00 25.000,00


TOTAL CAPÍTOL 2 665.693,00 665.693,00


CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS


ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS


610 Inversions en edificis i altres construccions


610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per 
compte propi


40.000,00 40.000,00


ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE 
TRANSPORT


630 Inversions en material de transport


630.0001 Inversions en material de transport 6,00 6,00


ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS


640 Inversions en mobiliari i estris


640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 20.000,00 20.000,00


ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS DE PRO·
CÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS


650 Inversions en equips de procés de dades


650.0001 Inversions en equips de procés de dades 30.000,00 30.000,00


ARTICLE 67. INVERSIONS EN ALTRE IMMOBI·
LITZAT MATERIAL


670 Inversions en altre immobilitzat material


670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 75.000,00 75.000,00


TOTAL CAPÍTOL 6 165.006,00 165.006,00


TOTAL PRESSUPOST 3.288.996,85 3.288.996,85
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PUNT 7 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei de modificació de la Llei 
10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra
Tram. 202-00057/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 71961 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 01.07.2014


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 351, pàg. 16, del 7 de juliol de 2014.


Esmenes a la totalitat
Reg. 75030; 76909; 78628; 79240; 79673 Admissió 


a tràmit: Mesa del Parlament, 23.09.2014


Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
75030)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (tram. 
202-00057/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014


Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA


Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 76909)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994, 
de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra (tram. 202-00057/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 1 de setembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 


Esmena presentada pel Grup Mixt (reg. 78628)


A la Mesa del Parlament


David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (tram. 
202-00057/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
Grup Mixt


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 15 de setembre de 2014


David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 79240)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 10/1994, de l’11 de 
juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra (tram. 202-00057/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 16 de setembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC


Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 79673)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994, 
de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra (tram. 202-00057/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 19 de setembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 8 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei de finançament del siste-
ma integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00060/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 72566 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 08.07.2014


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 357, pàg. 24, del 14 de juliol de 2014.


Esmenes a la totalitat
Reg. 79676 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 23.09.2014


Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 79676)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena a la totalitat a la Pro-
posició de llei de finançament del sistema integrat del 
transport públic de Catalunya (tram. 202-00060/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 19 de setembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 9 | CONEIXEMENT


Memòria de la Comissió de peticions cor-
responent al període comprès entre l’1 de 
gener de 2012 (IX legislatura) i el 30 de juny 
de 2014 (X legislatura)
Tram. 264-00001/10


Presentació


Sumari


1. Introducció


2. Relació de peticions tramitades en la IX legislatura


2.1. Peticions provinents de la VIII legislatura


2.1.1. Peticions escrites


2.2. Peticions de la IX legislatura


2.2.1. Peticions escrites


2.2.2. Peticions electròniques


3. Relació de peticions tramitades en la IX legislatura


3.1. Peticions provinents de la VIII legislatura


3.1.1. Peticions escrites


3.2. Peticions provinents de la IX legislatura


3.2.1. Peticions escrites


3.2.2. Peticions electròniques


3.3. Peticions provinents de la X legislatura


3.3.1. Peticions escrites


3.3.2. Peticions electròniques


4. Relació de peticions en estat actual de tramitació


4.1. Peticions provinents de la IX legislatura


4.1.1. Peticions escrites


4.1.2. Peticions electròniques


4.2. Peticions provinents de la X legislatura


4.2.1. Peticions escrites


4.2.2. Peticions electròniques


5. Estadístiques


1. Introducció


La Comissió de Peticions fou establerta l’1 de desem-
bre de 2006 després que el nou Reglament del Par-
lament de Catalunya, en vigor des de l’1 de gener de 
2006, en disposés la creació en l’article 60.


El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 16 de ju-
liol de 2008, va prendre coneixement de la Memòria 
presentada per la Comissió de Peticions corresponent 
al desembre del 2006 i a l’any 2007. En la sessió del 
Ple del Parlament del 30 de juliol de 2010, es va pre-
sentar la Memòria corresponent als anys 2008 i 2009 
i al període comprès entre l’1 de gener i el 15 de juliol 
de 2010. En la sessió del Ple del 6 de juny de 2012, es 
va presentar la Memòria corresponent a l’inici de la 
IX legislatura (16 de desembre de 2010) fins al 31 de 
desembre de 2011, tot i que es van incloure peticions 
closes amb posterioritat a dita data perquè es va de-


morar la seva presentació en el Ple del Parlament. Ara 
es presenten les peticions tramitades entre l’1 de gener 
de 2012 i el final de la IX legislatura (2 d’octubre de 
2012), i entre l’inici de la X legislatura (17 de desem-
bre de 2012) i el 30 de juny de 2014.


D’acord amb l’article 60.8 del Reglament del Parla-
ment, es presenta ara aquesta memòria, que recull un 
total de 128 peticions, 100 peticions closes i actual-
ment 28 en tramitació. Aquestes 128 peticions prove-
nen de 3 escrits presentats en la VIII legislatura, 28 
escrits de la IX legislatura i 97 escrits presentats en la 
X legislatura..


De les 100 peticions closes, 3 corresponen a escrits 
presentats durant la VIII legislatura, 20 a la IX legis-
latura i 77 a l’actual legislatura, la X.


A continuació es presenta una relació de les peticions 
que actualment estan en tràmit a la Comissió de Pe-
ticions, un total de 28 peticions, de les quals 8 cor-
responen a escrits presentats a la IX legislatura i 20 a 
escrits de la X legislatura.


Finalment s’adjunten una sèrie de dades estadístiques 
amb relació a les peticions. En especial, cal destacar 
les diferents vies de procedència del conjunt de les 128 
peticions recollides en la present memòria: 44 proce-
deixen d’escrits presentats al Registre del Parlament i 
84 han estat presentades al web del Parlament a través 
d’e-peticions. Si aquestes dades les desagreguem amb 
relació a la legislatura de procedència dels escrits, es 
pot fer notar que les 3 peticions de la VIII legislatura 
són peticions escrites; de les 28 provinents de la IX 
legislatura, 9 són peticions escrites i 19 e-peticions, i 
de les 97 provinents de la X legislatura, 32 peticions 
escrites i 65 e-peticions, cosa que fa que actualment hi 
ha dues terceres parts d’escrits presentats a través del 
sistema d’e-peticions i només una tercera part a través 
de peticions escrites.


2. Relació de peticions tramitades i closes en la 
IX legislatura


Sota aquest epígraf s’inclouen les peticions que cons-
taven com a «peticions en tramitació» en l’anterior 
Memòria de la Comissió de Peticions (BOPC, 331, 11 
de juny de 2012) i les peticions que van ser presenta-
des i tramitades durant la IX legislatura després de la 
publicació d’aquella memòria.


2.1. Peticions provinents de la VIII Legislatura


2.1.1. Peticions escrites


Escrit relatiu als ajuts relacionats amb la xerodèrmia 
pigmentada


Persona peticionària: S. G. P. i J. G. P.
Registre d’entrada núm.: 73545
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Data: 22.07.2010
Tram.: 125-00184/08
Procedència: Canovelles (Vallès Oriental)
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


L’escrit està signat per dos germans que pateixen una 
malaltia considerada molt minoritària anomenada xe-
rodèrmia pigmentada (xeroderma pigmentosum), que 
fa que els raigs ultraviolats els provoquin tumors can-
cerígens.


L’escrit demana que la malaltia s’inclogui en el catà-
leg de malalties a les quals els corresponen les presta-
cions de dependència. També demanen la gratuïtat de 
robes especials, semblants al neoprè, que impedeixen 
que els raigs ultraviolats arribin a la pell. Igualment, 
demanen altres ajuts (per a l’habitatge i de subsistèn-
cia o treball en administracions públiques).


Actuació: 


– Admissió a tràmit de la petició.


– Es demana un informe sobre el seu contingut als 
departaments de Salut (sobre la prevalença, el tipus 
de tractament, la cartera de prestacions i la possibi-
litat d’incloure-hi roba especial per a aquest tipus de 
malaltia; així mateix, que l’ICAM informi sobre els 
criteris de baixa i incapacitat amb relació a aquesta 
malaltia), d’Acció Social i Ciutadania (especialment 
sobre dependència i serveis socials) i de Treball (sobre 
baixes i incapacitat amb relació a aquesta malaltia).


Es remarca el contingut de part dels informes rebuts: 


Del Departament de Treball: «[...] les empreses públi-
ques i privades que ocupin un nombre de 50 o més 
persones treballadores estaran obligades que, al-
menys, el 2% siguin treballadors o treballadores mi-
nusvàlids [...]».


Del Departament d’Acció Social i Ciutadania: «[...] 
qualsevol persona que pateix aquesta malaltia i que 
les seves complicacions o la pròpia evolució li produ-
eixin qualsevol grau de dependència protegible pot 
accedir a les ajudes i serveis establerts a la cartera de 
serveis».


Del Departament de Salut: «[...] tot usuari té dret a 
l’accés a totes les prestacions sanitàries públiques del 
procés assistencial de la malaltia, des de la prevenció 
i diagnòstic fins al tractament». Així mateix, s’hi pot 
llegir: «[...] els criteris a seguir per a aquesta malaltia 
són els mateixos que per a totes les altres. Es valora 
individualment la lesió o malaltia objectivable que té 
el treballador/a i sempre es valora la o les limitacions 
funcional/s que provoca per a la feina (treball) habi-
tual que fa aquella persona en concret. També s’ha de 
tenir en compte que hi ha malalties que no incapaci-
ten. Aquests criteris estan regulats a la Llei General 
de Seguretat Social i els apliquen tant els/les metges/


esses avaluadors/es de l’ICAM com els/les metges/es-
ses de l’Atenció Primària de salut».


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda enviar els informes 
dels departaments de Salut, d’Acció Social i Ciutada-
nia i de Treball als peticionaris.


La Comissió de Peticions recomana al Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat que apliqui els ajus-
tos necessaris a la Cartera de serveis socials per tal 
que s’hi tinguin en compte prestacions ortoprotèti-
ques especials que s’adeqüin a casos de malalties mi-
noritàries, com ara la xerodèrmia pigmentada, per tal 
que les persones que en pateixen alguna puguin tenir 
la millor qualitat de vida possible.


2.2. Peticions provinents de la IX Legislatura 


2.2.1. Peticions escrites


Escrit relatiu a l’actuació del comitè d’ètica d’un hospital


Persona peticionària: C. T. M.
Registre d’entrada núm.: 42106
Data: 31.01.12
Tram.: 125-00026/09
Procedència: Salt (Gironès)
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit afirma que el Comitè d’Ètica de 
l’Hospital Josep Trueta de Girona no li ha respost un 
escrit on es queixava del suggeriment que li va fer un 
cardiòleg del dit hospital de deixar de medicar la seva 
mare després del diagnòstic practicat.


De l’escrit es pot deduir que l’Hospital ha respectat la 
postura del remitent de l’escrit de continuar medicant 
la seva mare. Es pot deduir que el conflicte està amb el 
suggeriment de deixar de subministrar medicaments 
per un pronòstic vital negatiu, cosa que el remitent de 
l’escrit qualifica de «temptativa d’eutanàsia passiva».


En el paràgraf final de l’escrit el remitent sembla que 
vol emprar la petició per a fer una denúncia contra el 
cardiòleg, cosa que cal fer a través de les autoritats 
policials i judicials, no a través del dret de petició.


Actuació: 


– Admissió de la primera part de la petició a tràmit.


– Pel que fa al darrer paràgraf de l’escrit, no s’admet 
a tràmit d’acord amb l’article 8 de la Llei orgànica 
4/2001, reguladora del dret de petició, i l’article 4 de 
les normes internes de funcionament de la Comissió: 
la demanda és aliena a les competències de la Comis-
sió perquè s’ha de vehicular a través de les autoritats 
policials i, si escau, judicials.
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Resposta final: 


– Tramesa de la primera part de la petició al Síndic 
de Greuges.


– Comunicació de l’acord a la persona peticionària.


Escrit relatiu a l’Escola Els Pins de Moja (Alt Penedès)


Persona peticionària: A. G. E. (AMPA Escola Els Pins 
de Moja)
Registre d’entrada núm.: 47822
Data: 01.03.2012
Tram.: 125-00027/09
Procedència: Moja, Olèrdola (Alt Penedès)
Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


Els remitents de l’escrit, l’AMPA del CEIP Els Pins de 
Moja, reclamen un pronunciament del Departament 
d’Ensenyament respecte a l’escola Els Pins de Moja, 
que actualment està fent els cursos en mòduls provisi-
onals. Tot i que el Parlament ha aprovat la Resolució 
201/IX, en què insta el Govern a construir un edifi-
ci escolar, els remitents de l’escrit posen de manifest 
que el Departament d’Ensenyament els ha anunciat la 
intenció de tancar l’escola i no oferir places de P3 el 
curs vinent.


Actuació: 


La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i 
sol·licita al Departament d’Ensenyament un informe 
específic sobre les seves intencions respecte a l’Esco-
la Els Pins de Moja tant pel que fa a la ubicació dels 
alumnes com a les previsions demogràfiques.


Resum de l’informe: 


L’informe exposa que el Departament d’Ensenyament 
ha decidit de suprimir l’Escola Els Pins de Moja, la 
qual s’integra a l’Escola El Circell d’Olèrdola, atès 
que l’oferta del municipi cobreix les necessitats d’es-
colarització actuals i que la matrícula dels nous alum-
nes per al curs 2012-2013 es farà a l’Escola El Circell 
del municipi d’Olèrdola, perquè és l’escola que integra 
els alumnes de l’Escola Els Pins del mateix municipi.


Resposta final: 


Es tramet l’informe del Departament d’Ensenyament 
al peticionari.


Escrit relatiu al retorn a l’Estat espanyol de la compe
tència de la Generalitat sobre presons


Persona peticionària: J. V. S. i cinc interns més
Registre d’entrada núm.: 47651
Data: 29.02.2012
Tram.: 125-00028/09
Procedència: Granollers (Vallès Oriental)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


Els remitents de l’escrit, reclusos de la presó de Quatre 
Camins, afirmen que els funcionaris de la Generalitat 
són els causants d’episodis de maltractaments i tortu-
ra, el que anomenen violència de règim. Volen que es 
retornin les competències sobre presons a l’Estat per 
tal d’evitar la dualitat de la normativa penitenciària i 
garantir la independència dels serveis d’inspecció.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició.


La Comissió de Peticions acorda comunicar al remi-
tent de l’escrit que pren nota de les seves consideraci-
ons i l’informa que la Mesa ampliada amb els porta-
veus de la Comissió de Peticions i la mateixa Comissió 
de Peticions l’han estudiat i que els grups parlamenta-
ris n’han tingut coneixement i poden presentar even-
tualment les iniciatives parlamentàries que creguin 
oportunes amb relació al tema objecte de consideració.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord als peticionaris.


Escrit sobre les suposades irregularitats amb relació a 
les concessions per a realitzar la inspecció tècnica de 
vehicles


Persona peticionària: R. G. G.
Registre d’entrada núm.: 58360
Data: 28.03.2012
Tram.: 125-00032/09
Procedència: Mallorca (Illes Balears)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit es fa ressò de les suposades irre-
gularitats amb relació a les concessions per a realitzar 
la inspecció tècnica de vehicles (ITV) i pregunta als 
grups parlamentaris sobre el tema i es proposa per a 
comparèixer al Parlament.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda, una vegada estudiat 
l’escrit presentat per la persona peticionària i l’escrit pre-
sentat el 2006, no admetre a tràmit la petició, ja que hi 
ha un procediment judicial obert relatiu al tema de la pe-
tició. També se li informa que les peticions no poden uti-
litzar-se per a sol·licitar la compareixença al Parlament.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord a la persona peticionària.


Escrit relatiu a la situació laboral d’un ciutadà


Persona peticionària: P. M. C.
Registre d’entrada núm.: 69470
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Data: 10.07.2012
Tram.: 125-00033/09 
Procedència: Palol de Revardit (Pla de l’Estany)
Matèria: Treball


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit demana comparèixer davant el 
Parlament per a explicar la seva situació laboral i fa-
miliar.


Les peticions no poden utilitzar-se per a sol·licitar la 
compareixença al Parlament.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició i comunicar a la persona peticionària que es 
pot dirigir al Servei d’Orientació Jurídica de la Ge-
neralitat de Catalunya, on hauria d’acudir amb tota la 
informació sobre el tema que vulgui plantejar. Even-
tualment podria acudir al Síndic de Greuges si els as-
sumptes laborals ho són amb relació a una adminis-
tració pública. Finalment, la Comissió de Peticions ha 
decidit d’arxivar l’escrit. També s’informa la persona 
peticionària que les peticions no poden utilitzar-se per 
a sol·licitar la compareixença al Parlament.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord a la persona peticionària.


2.2.2. Peticions electròniques


Escrit relatiu a la substitució de l’arbratge mort o mal
mès a la ciutat de Barcelona


Persona peticionària: S. S. N.
Registre d’entrada núm.: 41565
Data: 24.01.2012
Tram.: 126-00027/09
Procedència: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


La persona peticionària demana substituir l’arbrat 
mort o malmès de la ciutat de Barcelona.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit 
la petició i comunicar a la persona peticionària que 
pren nota de les seves consideracions, i l’informa que 
la Mesa ampliada amb els portaveus de la Comissió 
de Peticions i la mateixa Comissió de Peticions l’han 
estudiada i que els grups parlamentaris n’han tingut 
coneixement i poden presentar eventualment les inici-
atives parlamentàries que creguin oportunes amb re-
lació al tema objecte de consideració. També s’infor-
ma la persona peticionària que l’òrgan competent per 
a resoldre la qüestió és l’Ajuntament de Barcelona, on 
es recomana que es dirigeixi. Finalment, la Comissió 


de Peticions ha decidit d’arxivar l’escrit per a cloure el 
procediment, d’acord amb l’article 60.6 del Reglament 
del Parlament.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord a la persona peticionària.


Escrit relatiu a l’ordre dels cognoms dels nadons


Persona peticionària: A. B. C.
Registre d’entrada núm.: 41566
Data: 24.01.2012
Tram.: 126-00028/09
Procedència: Sitges (Garraf)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit sol·licita que es canviï la nor-
mativa reguladora de l’ordre dels cognoms, de manera 
que es posi el cognom del pare o de la mare primer 
depenent de si el nadó és un nen o una nena. En el cas 
dels nens, portarien el cognom del pare i, en el cas de 
les nenes, el de la mare.


Aquest assumpte el regula la Llei de l’Estat sobre el 
Registre Civil.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició i es pren nota de les con-
sideracions de la persona peticionària, a la qual s’in-
forma que la Mesa ampliada amb els portaveus de la 
Comissió de Peticions i la mateixa Comissió de Pe-
ticions l’han estudiada i que els grups parlamentaris 
n’han tingut coneixement i poden presentar eventual-
ment les iniciatives parlamentàries que creguin opor-
tunes amb relació al tema objecte de consideració. Fi-
nalment, la Comissió de Peticions ha decidit d’arxivar 
l’escrit per a cloure el procediment, d’acord amb l’arti-
cle 60.6 del Reglament del Parlament.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord a la persona peticionària.


Escrit relatiu al tractament ambulatori involuntari


Persona peticionària: C. F. R.
Registre d’entrada núm.: 45771
Data: 20.02.2012
Tram.: 126-00033/09
Procedència: Barcelona 
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


La persona peticionària posa de manifest que, en el 
cas de determinats malalts mentals amb nul·la cons-
ciència de la malaltia i una manca d’adherència al 
tractament, seria recomanable emprar el tractament 
ambulatori involuntari (TAI), tal com succeeix en al-
tres països i comunitats autònomes, per a normalitzar 
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i estabilitzar els malalts mentals. La remitent de l’es-
crit explica l’exemple d’un dels seus fills, que es troba 
en aquesta situació, i adjunta documentació relativa a 
aquest assumpte.


La remitent de l’escrit demana una reforma del Codi 
civil referent a la part de persona i família.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Salut.


Resum de l’informe: 


L’informe exposa que, ni entre els afectats, ni en el 
sector professional ni en el jurídic, existeix cap acord 
en relació amb aquesta figura. A més, el Tribunal 
Constitucional requereix la utilització d’una llei or-
gànica per a regular les garanties judicials dels inter-
naments involuntaris. El grup d’experts del Departa-
ment va recomanar que l’aplicació del TAI es fes quan 
s’haguessin esgotat les possibilitats d’atenció des dels 
serveis assistencials de la xarxa pública i sempre que 
s’hagi garantit que s’han posat a l’abast d’aquests paci-
ents els diferents serveis i programes d’atenció.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Salut a la persona peticionària.


Escrit relatiu a una esmena a un projecte de llei (1)


Persona peticionària: J. M. P.
Registre d’entrada núm.: 56220
Data: 13.03.2013
Tram.: 126-00036/09
Procedència: Santa Maria de Palautordera (Vallès 
Oriental)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit rebutja el contingut d’una esme-
na al Projecte de llei de mesures (dit també d’acompa-
nyament dels pressupostos).


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit 
la petició i comunicar a la persona peticionària que 
pren nota de les seves consideracions, i la informa que 
la Mesa ampliada amb els portaveus de la Comissió 
de Peticions i la mateixa Comissió de Peticions l’han 
estudiada i que els grups parlamentaris n’han tingut 
coneixement i poden presentar eventualment les ini-
ciatives parlamentàries que creguin oportunes amb 
relació al tema objecte de consideració. Finalment, la 
Comissió de Peticions ha decidit d’arxivar l’escrit per 
a cloure el procediment, d’acord amb l’article 60.6 del 
Reglament del Parlament.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord a la persona peticionària.


Escrit relatiu a una esmena a un projecte de llei (2)


Persona peticionària: M. P. P. de Q.
Registre d’entrada núm.: 56223
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00039/09
Procedència: Barcelona 
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques 


Resum i consideracions: 


La persona peticionària rebutja el contingut d’una es-
mena al Projecte de llei de mesures (dit també d’acom-
panyament dels pressupostos).


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit 
la petició i comunicar a la persona peticionària que 
pren nota de les seves consideracions, i la informa que 
la Mesa ampliada amb els portaveus de la Comissió 
de Peticions i la mateixa Comissió de Peticions l’han 
estudiada i que els grups parlamentaris n’han tingut 
coneixement i poden presentar eventualment les ini-
ciatives parlamentàries que creguin oportunes amb 
relació al tema objecte de consideració. Finalment, la 
Comissió de Peticions ha decidit d’arxivar l’escrit per 
a cloure el procediment, d’acord amb l’article 60.6 del 
Reglament del Parlament.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord a la persona peticionària.


Escrit relatiu a les obligacions del nu propietari i 
l’usufructuari d’un bé


Persona peticionària: J. A. H.
Registre d’entrada núm.: 56224
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00040/09
Procedència: Barcelona 
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


La persona peticionària exposa la situació que es dóna 
quan una determinada propietat té, d’una banda, un 
nu propietari i, de l’altra, un usufructuari. La remitent 
posa de manifest que el nu propietari només té obli-
gacions (pagar impostos i certes despeses) i que, en 
canvi, l’usufructuari pot obtenir rèdits econòmics (si 
lloga la propietat, per exemple). La persona peticionà-
ria reclama un canvi de la normativa.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.
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Resposta final: 


Es tramet la petició als grups parlamentaris perquè, 
si ho creuen convenient, puguin promoure alguna ini-
ciativa parlamentària.


Escrit relatiu a un centre de formació ocupacional


Persona peticionària: N. R. P.
Registre d’entrada núm.: 72032
Data: 03.07.2012
Tram.: 126-00042/09
Procedència: Tarragona 
Matèria: Treball


Resum i consideracions: 


La persona peticionària explica la situació d’un cen-
tre de formació ocupacional i els seus conflictes amb 
el Departament de Treball (actualment Departament 
d’Empresa i Ocupació). La mateixa remitent de l’es-
crit ha interposat reclamacions economicoadministra-
tives i recursos contenciosos administratius.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la peti-
ció a tràmit d’acord amb l’article 8 de la Llei orgànica 
4/2001, reguladora del dret de petició, i l’article 4 de 
les normes internes de funcionament de la Comissió, 
ja que la demanda és aliena a les competències de la 
Comissió perquè s’ha de vehicular a través del proce-
diment administratiu i, si escau, judicial.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord a la persona peticionària.


3. Relació de peticions tramitades i closes en la 
X legislatura


Sota aquest epígraf s’inclouen les peticions tramitades 
i closes durant la X legislatura, fins al 30 de juny de 
2014.


3.1. Peticions provinents de la VIII Legislatura


3.1.1. Peticions escrites


Escrit relatiu a les indemnitzacions als fills de presos 
de la dictadura franquista


Persona peticionària: N. V. i R.
Registre d’entrada núm.: 68343
Data: 16.03.2010
Tram.: 125-00162/08
Procedència: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Matèria: Justícia 


Resum i consideracions: 


És una queixa referent al Decret 288/2000, del 31 d’a-
gost, pel qual s’estableixen els requisits per a regular 


les indemnitzacions de les persones incloses en els 
supòsits previstos a la Llei de l’Estat 46/1977, del 15 
d’octubre, d’amnistia, i excloses dels beneficis de la 
disposició addicional divuitena dels pressupostos ge-
nerals de l’Estat per als períodes 1990 i 1992.


La peticionària també critica la denegació de la seva 
sol·licitud d’ajut com a filla d’un exprès polític i explica 
breument el seu cas (se li diu que no pateix cap mena 
de discapacitat i que per a acollir-se al decret esmen-
tat cal tenir-ne una en un grau mínim d’un 33%). La 
resolució no s’adjunta a l’escrit, però se’n pot extreure 
l’argumentació d’altres documents (en especial, de la 
carta del Síndic de Greuges de Sant Cugat del Vallès). 
La peticionària adjunta un seguit d’informació respec-
te a aquesta qüestió i tretze signatures de suport.


També adjunta una carta del Síndic de Greuges de 
Sant Cugat del Vallès al president de la Comissió de 
Peticions en què li exposa el cas.


Actuació: 


La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i 
sol·licita un informe sobre aquest cas particular al De-
partament d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació.


El Departament informa que la Direcció General de 
la Memòria Democràtica ha anunciat que elaborarà 
un informe sobre els efectes jurídics, administratius i 
econòmics de l’objecte de la petició.


La petició del dit informe es reitera en la IX legisla-
tura, fins a tres vegades, sense rebre cap comunicació 
de l’organisme.


En la X legislatura es torna a reiterar la sol·licitud de 
l’informe al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals.


El Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals tramet l’informe relatiu a aquesta petició.


Resum de l’informe: 


La modificació de l’article 2.2 del Decret 288/2000, 
del 31 d’agost, comportaria, en congruència, modi-
ficar l’article 2.2 del Decret 330/2002, del 3 de de-
sembre, i també la revisió d’ofici de prop de quatre-
cents expedients administratius que en el seu moment 
es van denegar amb la mateixa motivació que la de 
l’expedient número 37770, i disposar igualment de la 
dotació pressupostària corresponent a les noves obli-
gacions que se’n derivarien, estimades en una despesa 
aproximada d’entre 870.000 i 1.000.000 d’euros.


Ateses les consideracions d’ordre tècnic, jurídic i eco-
nòmic exposades, i tenint present la finalitat estricta 
de la normativa reguladora dels ajuts econòmics a ex-
presos polítics del règim franquista, es considera per-
tinent desestimar la proposta (tram. 125-00162/10) for-
mulada davant la Comissió de Peticions del Parlament.
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Resposta final: 


Es tramet l’informe del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals a la persona peticionària.


Escrit relatiu a la gratuïtat dels medicaments que se 
subministren en el procés d’inseminació artificial


Persona peticionària: E. S. M.
Registre d’entrada núm.: 72853
Data: 28.06.2010
Tram.: 125-00181/08
Procedència: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


És un escrit remès pel Síndic de Greuges amb autorit-
zació de la persona que presentà la queixa inicialment 
al Síndic.


La persona peticionària considera que els medica-
ments que se subministren durant el procés d’inse-
minació artificial conjugal haurien de ser gratuïts, tal 
com ja succeeix en un supòsit similar, el procés de 
fecundació in vitro.


Actuació: 


La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i 
sol·licita un informe al Departament de Salut.


El Departament de Salut informa que la Direcció Ge-
neral de Planificació i Avaluació ha creat un grup de 
treball amb l’encàrrec de redactar un protocol que de-
fineixi recomanacions en l’actuació dels serveis i els 
professionals sanitaris i en l’organització del procés 
d’atenció en l’aplicació de tècniques de reproducció 
humana assistida, i que en funció de les seves conclu-
sions s’establiran els criteris que permetran respondre 
l’objecte de la petició.


En la IX legislatura es va tornar a demanar en quin 
estadi es trobava l’estudi.


En la X legislatura es rep l’informe del Departament 
de Salut.


Resum de l’informe: 


El Protocol d’estudi i tractament de l’esterilitat va ser 
tramès a les regions sanitàries i als centres assisten-
cials que estan implicats en la seva aplicació i va ser 
publicat en la web Canal Salut.


Resposta final: 


Es tramet l’informe del Departament de Salut a la pe-
ticionària.


3.2. Peticions provinents de la IX Legislatura


3.2.1. Peticions escrites


Escrit relatiu a la reforma del Codi civil de Catalunya 
amb relació a la separació de béns i els casos d’indig
nitat successòria


Persona peticionària: E. P.
Registre d’entrada núm.: 57685
Data: 23.03.2012
Tram.: 125-00030/09
Procedència: Mallorca (Illes Balears)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit demana una reforma del Codi 
civil de Catalunya amb relació a la separació de béns 
i els casos d’indignitat successòria. Explica el seu cas 
particular amb relació a la mort de la seva mare i què 
ha succeït pel fet d’ésser casada amb un altre home 
que no és el seu pare.


La remitent de l’escrit adjunta la carta que ja ha envi-
at al Síndic de Greuges i al Departament de Benestar 
Social i Família.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit 
la petició i demanar al departament competent que 
trameti a la Comissió la resposta que, a instància del 
conseller, està elaborant la cap de gabinet en relació 
amb el cas exposat.


Resposta final: 


Es tramet l’informe del Departament de Justícia a la 
persona peticionària.


Escrit sobre la construcció d’una residència i centre 
de dia al barri de Sant Pere Nord, de Terrassa (Vallès 
Occidental)


Persona peticionària: Associació de Veïns de Sant 
Pere Nord, de Terrassa (Vallès Occidental)
Registre d’entrada núm.: 66739
Data: 24.05.2012
Tram.: 125-00031/09
Procedència: Terrassa (Vallès Occidental)
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit, l’Associació de Veïns de Sant 
Pere Nord, de Terrassa (Vallès Occidental), demana 
que es liciti i es construeixi una residència i centre 
de dia en el dit barri, seguint el projecte executiu ja 
finalitzat l’any 2009 i el conveni entre l’Ajuntament i 
la Generalitat signat l’any 2006. Demana que la seva 
petició es transformi en una iniciativa parlamentària 
en què s’insti el Govern a construir-la.
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Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Benestar Social i Família.


Resum de l’informe: 


Donada la situació de contenció pressupostària, s’es-
tan analitzant i estudiant, conjuntament amb els altres 
departaments afectats, altres modalitats de finança-
ment que puguin facilitar la construcció d’aquesta re-
sidència.


Resposta final: 


Es tramet l’informe del Departament de Benestar So-
cial i Família al peticionari.


Escrit relatiu a l’Acord de Govern 45/2012, del 29 de 
maig, sobre els salaris dels funcionaris


Persona peticionària: Col·lectiu de funcionaris de Jus-
tícia
Registre d’entrada núm.: 71175
Data: 27.06.2012
Tram.: 125-00034/09
Procedència: Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


L’escrit, signat de manera col·lectiva per 2.552 funci-
onaris de l’Administració de Justícia, sol·licita que el 
Parlament demani al Govern l’anul·lació de l’Acord de 
Govern 45/2012, del 29 de maig, amb relació als sala-
ris dels funcionaris de Justícia, perquè consideren que 
la Generalitat no té competències sobre llur sou.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Justícia.


Resum de l’informe: 


La reducció d’un 5% de les retribucions és una mesura 
excepcional i temporal que afecta totes les persones 
que perceben el salari amb càrrec als pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya, de manera que tot el 
personal contribueixi de manera conjunta i solidària a 
l’esforç que requereix l’actual situació financera.


Resposta final: 


Es tramet l’informe del Departament de Justícia al pe-
ticionari.


3.2.2. Peticions electròniques


Escrit relatiu a la possibilitat de consignar la conjun
ció «i» entre els dos cognoms en els formularis admi
nistratius


Persona peticionària: J. M. C.
Registre d’entrada núm.: 11064
Data: 15.04.2011
Tram.: 126-00012/09
Procedència: Barcelona 
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El peticionari exposa que en els formularis de les ad-
ministracions públiques no hi ha normalment la pos-
sibilitat d’introduir la partícula i entre els cognoms. 
El peticionari considera que en la situació actual no 
es respecta el sistema onomàstic. Proposa que hi hagi 
una casella específica i diferenciada perquè pugui 
constar en tot tipus de documentació especial. El peti-
cionari demana que el Parlament de Catalunya es diri-
geixi a totes les administracions implicades.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Governació i Relacions Instituci-
onals.


Resum de l’informe: 


L’Administració de la Generalitat vetlla perquè els 
nous formularis permetin la incorporació de la par-
tícula i entre els dos cognoms. És possible, però, que 
hi hagi formularis que continguin camps diferents per 
a la inclusió del cognom i el co-cognom, cosa que di-
ficulta la incorporació de la i. L’Administració de la 
Generalitat de Catalunya anirà adaptant aquests for-
mularis progressivament i en la mesura de les seves 
disponibilitats.


Resposta final: 


Es tramet l’informe del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals al peticionari.


Escrit relatiu a l’establiment d’un servei de notificació 
automàtica del canvi de domicili


Persona peticionària: J. M. C.
Registre d’entrada núm.: 11065
Data: 15.04.2011
Tram.: 126-00013/09
Procedència: Girona 
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El peticionari proposa que hi hagi, com a França, una 
pàgina web pública en què es pugui informar del can-
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vi de domicili per tal d’evitar que s’hagi de fer aquest 
tràmit davant les diferents instàncies administratives 
(Seguretat Social, AEAT...).


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Governació i Relacions Instituci-
onals.


Resum de l’informe: 


La comunicació de les dades de domicili està dispo-
nible per a aquells ajuntaments que hagin fet la con-
nexió telemàtica de les dades del padró amb la plata-
forma del Consorci AOC, sigui directament o a través 
d’un ens supramunicipal.


Resposta final: 


Es tramet l’informe del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals al peticionari.


Escrit relatiu a la zonificació dels centres d’atenció 
primària


Persona peticionària: F. S. D.
Registre d’entrada núm.: 41564
Data: 24.01.2012
Tram.: 126-00026/09
Procedència: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit demana que la Llei de salut pú-
blica reguli que cada nucli de població d’unes 15.000 
persones tingui un centre d’atenció primària (CAP). 
Posa exemples de CAP que han tancat amb una pobla-
ció superior, com el de Bellvitge.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició 
rep disset adhesions.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Salut.


Resum de l’informe: 


La planificació dels punts d’atenció (CAP i consul-
toris locals) s’estudia per a cada àrea bàsica de salut 
tenint en compte el conjunt de variables rellevants per 
a garantir l’accessibilitat (dispersió de la població) i la 
capacitat assistencial necessària (dimensionament de 
l’equip d’atenció primària). Així doncs, no es consi-
dera adequat establir una ràtio normativa de nombre 
d’habitants per centre, sinó cercar la millor solució 
tenint en compte els aspectes esmentats i la disponibi-
litat de recursos pressupostaris en cada moment.


Resposta final: 


Es tramet l’informe del Departament de Salut al pe-
ticionari.


Escrit relatiu a la zonificació dels centres d’atenció 
primària (2)


Persona peticionària: C. L.
Registre d’entrada núm.: 56219
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00035/09
Procedència: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit reitera arguments relatats a 
l’escrit relatiu a la zonificació dels centres d’atenció 
primària (tram. 126-00026/09) per a demanar la reo-
bertura del CAP Bellvitge.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada i tra-
mitar-la conjuntament amb la petició relativa a la zo-
nificació dels centres d’atenció primària (tram. 126-
00026/09).


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Salut.


Resum de l’informe: 


La planificació dels punts d’atenció (CAP i consul-
toris locals) s’estudia per a cada àrea bàsica de salut 
tenint en compte el conjunt de variables rellevants per 
a garantir l’accessibilitat (dispersió de la població) i la 
capacitat assistencial necessària (dimensionament de 
l’equip d’atenció primària). Així doncs, no es consi-
dera adequat establir una ràtio normativa de nombre 
d’habitants per centre, sinó cercar la millor solució 
tenint en compte els aspectes esmentats i la disponibi-
litat de recursos pressupostaris en cada moment.


Resposta final: 


Es tramet l’informe del Departament de Salut a la pe-
ticionària.


Escrit sobre una proposta de reforma legislativa per a 
impedir acomiadaments de persones amb una discapa
citat sobrevinguda


Persona peticionària: J. M. D.
Registre d’entrada núm.: 68740
Data: 11.06.2012
Tram.: 126-00041/09
Procedència: Cabanes (Alt Empordà)
Matèria: Treball
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Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit treballava com a policia local a 
l’Ajuntament de Figueres i va ser acomiadat, segons la 
seva versió, quan va comunicar els informes sanitaris 
i de seguretat social corresponents, en què es reflectia 
una discapacitat. L’escrit fa diverses peticions: 


Que es faci una normativa en què s’impedeixi l’aco-
miadament de treballadors que esdevinguin discapa-
citats de manera sobrevinguda.


Que el Parlament el rebi i l’escolti.


Que el Parlament demani a l’Ajuntament de Figueres 
que li proporcioni un lloc de treball.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit 
el primer punt de la petició relativa a la proposta de 
reforma legislativa per a impedir acomiadaments de 
persones amb una discapacitat sobrevinguda i, d’acord 
amb l’article 60.3.c del Reglament del Parlament, de-
manar un informe sobre el seu contingut al Departa-
ment d’Empresa i Ocupació. Pel que fa a la resta de la 
petició, s’acorda no admetre-la a tràmit: les peticions 
s’han de centrar en propostes de reforma legislativa 
o assumptes generals i no en casos particulars, i no 
poden utilitzar-se per a sol·licitar la compareixença al 
Parlament.


Resum de l’informe: 


L’eventual proposició de llei no afectaria els discapa-
citats en situació d’incapacitat permanent absoluta o 
gran invalidesa.


L’abast de la reforma hauria de consistir en la supres-
sió de la incapacitat permanent total com a causa d’ex-
tinció del contracte de treball, una vegada declarat el 
treballador en la dita situació de necessitat per l’orga-
nisme oficial competent (INSS).


Resposta final: 


Comunicació de l’acord i tramesa de l’informe del De-
partament d’Empresa i Ocupació a la persona petici-
onària.


3.3. Peticions provinents de la X Legislatura


3.3.1. Peticions escrites


Escrit relatiu a l’accés a un document administratiu


Persona peticionària: A. M. S. (Associació pels Drets 
Civils dels Discapacitats i Familiars)
Registre d’entrada núm.: 75542
Data: 21.08.2013
Tram.: 125-00001/10
Procedència: Reus (Baix Camp)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit demana una còpia d’un escrit 
administratiu. L’accés als registres i documents és pú-
blic i s’ha de demanar a l’administració que conserva 
el document. El Parlament no té aquest document.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la peti-
ció a tràmit d’acord amb l’article 8 de la Llei orgànica 
4/2001, reguladora del dret de petició, i l’article 4 de 
les normes internes de funcionament de la Comissió: 
la demanda és aliena a les competències de la Comis-
sió, ja que l’ordenament jurídic estableix un procedi-
ment específic diferent del dret de petició per a acce-
dir a un document administratiu.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu a la sostracció de documents


Persona peticionària: A. M. G. M.
Registre d’entrada núm.: 76764
Data: 21.09.2012
Tram.: 125-00002/10
Procedència: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El remitent de diversos escrits, que demana que s’agru-
pin, afirma que presenta en diverses ocasions cartes i 
escrits al Parlament i que aquests es perden. Els es-
crits, però, no els registra.


Actuació: 


La Comissió de Peticions pren nota de les seves afir-
macions, però acorda no admetre la petició a tràmit 
d’acord amb l’article 8 de la Llei orgànica 4/2001, re-
guladora del dret de petició, i l’article 4 de les normes 
internes de funcionament de la Comissió, ja que la de-
manda és aliena a les competències de la Comissió per-
què caldria vehicular qualsevol indagació a un procedi-
ment judicial. Així mateix, es comunica al peticionari 
que el Registre del Parlament garanteix la tramesa de 
tota la documentació que s’hi deposita, i que aquesta és 
la forma habitual d’entrar un document al Parlament.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu a la reducció d’una pensió no contributiva


Persona peticionària: J. M. Barbero González 
Registre d’entrada núm.: 10
Data: 18.12.2012
Tram.: 125-00003/10
Procedència: Barcelona
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Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit, que està internat en un centre pe-
nitenciari, explica que té reconeguda una pensió no con-
tributiva per raons mentals i afirma que li és reduï da pel 
fet d’estar pres. Demana cobrar íntegrament la pensió.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Justícia.


Resum de l’informe: 


De la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribu-
nal Constitucional es pot concloure que les persones 
que compleixen una mesura privativa de llibertat po-
den cobrar la prestació, però estan subjectes a la re-
ducció de la part proporcional corresponent al cost de 
manutenció de cada centre penitenciari.


Resposta final: 


Tramesa de l’informe del Departament de Justícia al 
peticionari.


Escrit relatiu a l’actuació del comitè d’ètica d’un hospital


Persona peticionària: C. T. M.
Registre d’entrada núm.: 11
Data: 18.12.2012
Tram.: 125-00004/10
Procedència: Salt (Gironès)
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


És la reiteració d’un escrit que la Comissió ja no va 
admetre a tràmit la passada legislatura. La remitent 
de l’escrit denuncia que en un hospital li van sugge-
rir deixar de subministrar medicaments a un familiar 
amb un pronòstic vital negatiu.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit, ja que és la reiteració d’una altra petició que 
es va estudiar i resoldre en la passada legislatura.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord a la persona peticionària.


Escrit relatiu a l’àmbit territorial de la targeta rosa


Persona peticionària: M. P. R.
Registre d’entrada núm.: 12
Data: 18.12.2012
Tram.: 125-00005/10
Procedència: Sitges (Garraf)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa de manifest les diferències 
entre els municipis que pertanyen a l’àmbit d’aplica-
ció de la targeta rosa i els que no hi pertanyen. Expli-
ca que abans vivien a Sant Joan Despí, que es troba 
en l’àmbit de l’Entitat Metropolitana de Transport 
(EMT), i ara a Sitges, que no en forma part.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició i comunicar al remitent de l’escrit que pot exer-
cir el dret de petició davant de l’Ajuntament de Sitges 
i dirigir-se als seus serveis per a consultar els avantat-
ges en matèria de transport per a residents a la dita po-
blació. Finalment, la Comissió de Peticions ha decidit 
d’arxivar l’escrit per a cloure el procediment, d’acord 
amb l’article 60.6 del Reglament del Parlament.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord a la persona peticionària.


Escrit relatiu al tribut de la mobilitat de l’Àrea Metro
politana de Barcelona


Petició tramesa per: Síndic de Greuges
Persona peticionària: F. C. G.
Registre d’entrada núm.: 5419
Data: 06.03.2013
Tram.: 125-00006/10
Procedència: Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit, que explica la seva delicada si-
tuació econòmica, demana la supressió del tribut de la 
mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, asso-
ciat a l’impost sobre béns immobles (IBI).


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i traslladar-la a l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) perquè en tingui coneixement i, d’acord 
amb l’article 60.3.b del Reglament del Parlament, tra-
metre-la als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu a una denúncia presentada als Mossos 
d’Esquadra


Persona peticionària: J. G. J.
Registre d’entrada núm.: 6222
Data: 11.03.2013
Tram.: 125-00007/10
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Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Seguretat


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit presenta la còpia d’una denún-
cia presentada als Mossos d’Esquadra amb relació a 
un presumpte robatori i posa de manifest que, segons 
la seva versió, no s’està investigant.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit perquè l’objecte d’aquesta és aliè a les com-
petències de la Comissió, d’acord amb l’article 8 de la 
Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició, 
i l’article 4 de les Normes internes de funcionament 
de la Comissió, ja que és un assumpte que haurien de 
resoldre, si escau, les instàncies judicials.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu al dret dels pobles de la península Ibèri
ca a l’autodeterminació


Persona peticionària: Y. M. S. H. G.
Registre d’entrada núm.: 6250
Data: 11.03.2013
Tram.: 125-00008/10
Procedència: Iruña (Navarra)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit demana que el Parlament de 
Catalunya demandi les institucions espanyoles per vi-
olació dels seus drets fonamentals i els dels pobles de 
la península, i esmenta especialment el dret a celebrar 
un referèndum d’autodeterminació.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inici-
ativa parlamentària.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu a la modificació de la normativa civil so
bre custòdia compartida


Persona peticionària: À. L. B. J.
Registre d’entrada núm.: 6552
Data: 12.03.2013
Tram.: 125-00009/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit posa de manifest que hi ha 
jutges que no apliquen el dret civil català relatiu a la 
custòdia compartida. Així mateix, demana que es faci 
una modificació legal perquè, encara que hi hagi una 
sentència anterior amb un règim de custòdia diferent, 
es puguin demanar i conferir la guarda i custòdia 
compartides, i perquè els jutges estiguin obligats a fo-
namentar la no-concessió de la custòdia compartida.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Justícia.


Resum de l’informe: 


Els principis que regeixen el llibre segon del Codi ci-
vil de Catalunya són eines que estan a disposició dels 
diferents operadors jurídics, entre els quals es troben 
els jutges, per a aplicar-los a cada cas concret del qual 
coneixen en el desenvolupament de les seves tasques 
diàries.


Resposta final: 


Tramesa de l’informe del Departament de Justícia al 
peticionari.


Escrit relatiu al període de detenció policial


Persona peticionària: Y. M. S. H. G.
Registre d’entrada núm.: 6575
Data: 12.03.2013
Tram.: 125-00010/10
Procedència: Iruña (Navarra)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit demana que es derogui tota nor-
mativa (Constitució, lleis i reglaments) que no consi-
deri el fet de ser posat a disposició judicial immedia-
tament després d’una detenció. El remitent de l’escrit 
explica un cas personal i presenta un recull de tractats 
i normatives sobre el tema.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inici-
ativa parlamentària.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit sobre l’import de les pensions dels jubilats


Persona peticionària: Y.M. S. H. G.
Registre d’entrada núm.: 10988
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Data: 12.04.2013
Tram.: 125-00011/10
Procedència: Iruña (Navarra)
Matèria: Seguretat social i serveis socials


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit expressa la seva opinió que 
l’Estat espanyol viola els drets de les persones grans. 
Recorda, especialment, el baix import de les pensi-
ons: de 364, 400 o 500 euros. Demana que totes les 
pensions s’equiparin, si més no, al salari mínim in-
terprofessional. D’altra banda, considera que el salari 
mínim interprofessional hauria d’arribar als 1.200 eu-
ros. Creu que això es pot assolir suprimint el 80% dels 
càrrecs de designació directa, cosa que també afavori-
ria la creació de llocs de funcionari.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inici-
ativa parlamentària.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu a l’organització d’un homenatge a Lina 
Òdena


Persona peticionària: J. G. J.
Registre d’entrada núm.: 11958
Data: 18.04.2013
Tram.: 125-00012/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Cultura


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit demana que s’organitzi un ho-
menatge a Lina Òdena, a qui considera «heroïna de 
Barcelona» durant la Guerra Civil Espanyola.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inici-
ativa parlamentària.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu a l’accés a un expedient administratiu


Persona peticionària: J. S. V.
Registre d’entrada núm.: 12859
Data: 23.04.2013
Tram.: 125-00013/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa de manifest que ha dema-
nat accedir als expedients administratius sobre la situ-
ació de dependència del seu fill i l’Administració no li 
ho ha facilitat.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet al Síndic de Greuges perquè informi el Par-
lament sobre aquesta petició.


La Comissió de Peticions, després de rebre una res-
posta del Síndic de Greuges en què informa que la 
peticionària li ha comunicat que ja ha tingut accés als 
expedients administratius objecte de la petició, acorda 
donar per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord a la peticionària.


Escrit relatiu a la reducció d’una pensió no contribu
tiva (2)


Persona peticionària: L. G. C.
Registre d’entrada núm.: 12994
Data: 24.04.2013
Tram.: 125-00014/10
Procedència: La Roca del Vallès - Granollers (Vallès 
Oriental)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit, que està internat en un centre 
penitenciari, explica que té reconeguda una pensió no 
contributiva per discapacitat psíquica i que li és re-
duïda pel fet d’estar pres. Demana cobrar la pensió 
íntegrament.


Informació addicional: 


Un altre intern d’un centre penitenciari ja va plantejar 
la mateixa problemàtica i es va demanar un informe al 
Departament de Justícia.


Actuació: 


La Comissió de Peticions, atès que disposa d’un in-
forme elaborat pel Departament de Justícia per una 
altra petició idèntica, acorda trametre aquest informe 
al peticionari.


Resum de l’informe: 


De la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribu-
nal Constitucional es pot concloure que les persones 
que compleixen una mesura privativa de llibertat po-
den cobrar la prestació, però estan subjectes a la re-
ducció de la part proporcional corresponent al cost de 
manutenció de cada centre penitenciari.
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Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu al desnonament d’una família per impa
gament del lloguer


Persona peticionària: M. U. M.
Registre d’entrada núm.: 14202
Data: 02.05.2013
Tram.: 125-00015/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Habitatge


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit relata la seva pobra situació 
econòmica i el fet que té un judici pendent de desno-
nament per impagament del lloguer.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.d del Reglament del 
Parlament, trametre-la als serveis socials de l’Ajunta-
ment de Barcelona.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu a la urbanització d’Alfou, de Sant Antoni 
de Vilamajor (Vallès Oriental)


Persona peticionària: A. C. R.
Registre d’entrada núm.: 19773 i 26567
Data: 06.06.2013 i 01.07.2013
Tram.: 125-00016/10
Procedència: Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Ori-
ental)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


La remitent de diversos escrits, tots relacionats en-
tre si, demana el suport del Parlament per a diverses 
qüestions relacionades amb la urbanització d’Alfou, a 
Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental): 


Que es doni suport a la contractació pels veïns d’una 
empresa de vigilància les 24 hores del dia.


Que se sol·liciti a les companyies operadores de tele-
fonia mòbil i internet que millorin la cobertura de la 
zona.


Que s’instal·lin reductors de velocitat en un carrer del 
municipi i que s’adobi una carretera d’accés a la urba-
nització.


Actuació: 


S’admeten a tràmit els escrits i s’acorda tramitar-los 
com una sola petició.


S’acorda informar la persona peticionària que l’ob-
jecte de les seves demandes és, si escau, competèn-
cia municipal i, d’acord amb l’article 60.3.d del Re-
glament del Parlament, també s’acorda trametre-les 
a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor (Vallès 
Oriental) perquè en tingui coneixement.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord a la persona peticionària.


Escrit relatiu al canvi en la consideració d’estrany en 
les successions


Persona peticionària: A. R. C.
Registre d’entrada núm.: 18960
Data: 03.06.2013
Tram.: 125-00017/10
Procedència: Taradell (Osona)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


La persona remitent de l’escrit explica la seva situa-
ció personal: de ben jove va fer de dependenta per a 
una família sense fills que l’han tractada, de llavors 
ençà, com a filla. Actualment té cura de la senyora a 
casa seva. Demana que, amb un cert nombre d’anys de 
convivència demostrable, es pugui considerar la seva 
situació equiparable a la d’una filla i una mare.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


Es demana un informe al Departament de Justícia.


Resum de l’informe: 


El canvi de tractament del Codi de successions, per tal 
d’assimilar, a efectes successoris, una persona estra-
nya a una persona amb vincle familiar, que és el que 
demana la persona peticionària, és de difícil encaix en 
el nostre dret successori, ja que no té cabuda dins de la 
nostra tradició jurídica.


Es considera que la Llei 22/2000, del 29 de desembre, 
d’acolliment de persones grans, pot ser una bona eina 
que doni resposta a la qüestió plantejada per la perso-
na peticionària.


Resposta final: 


Tramesa de l’informe del Departament de Justícia a la 
peticionària.


Escrit relatiu a la reprovació de directius bancaris


Persona peticionària: M. G. J.
Registre d’entrada núm.: 25843
Data: 21.06.2013
Tram.: 125-00018/10
Procedència: S’Aranjassa (Illes Balears)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques
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Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit demana la reprovació d’Isidre 
Fainé i Juan María Nin en consideració de llurs càr-
recs de president i conseller delegat de “La Caixa”. 
El remitent de l’escrit adjunta una denúncia que ha 
presentat sobre un cas seu particular relacionat amb 
aquesta entitat.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Resposta final: 


Tramesa a la Comissió d’Investigació sobre les Pos-
sibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors, perquè en tingui 
coneixement.


Escrit relatiu a les obres d’adaptació d’una estació de 
metro


Persona peticionària: A. B. P. (Associació de Veïns de 
l’Hospitalet - Districte 1)
Registre d’entrada núm.: 27459
Data: 05.07.2013
Tram.: 125-00019/10
Procedència: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari, en nom de l’Associació de Veïns de l’Hos-
pitalet-Centre, juntament amb 4.771 signatures, de-
mana que s’executin les obres d’adaptació de l’estació 
Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro. Recorda 
la Resolució 482/IX, sobre el calendari de les obres 
d’adaptació de l’estació Rambla Just Oliveras de la lí-
nia 1 del metro.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Resum de l’informe: 


Pel que fa a les obres d’adaptació de l’estació Rambla 
Just Oliveras de la línia 1 del metro, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat va redactar i aprovar du-
rant l’estiu passat el corresponent projecte constructiu 
d’adaptació a persones amb mobilitat reduïda. A con-
tinuació, el passat 25 de setembre, es va dur a terme 
la licitació de les obres corresponents, amb un pressu-
post de licitació de 2,4 milions d’euros més IVA. L’ad-
judicació està prevista per al proper mes de desembre 
i, en conseqüència, les obres es podran iniciar durant 
el 2014. El termini d’execució de les obres està fixat 
en setze mesos.


Resposta final: 


Tramesa de l’informe del Departament de Territori i 
Sostenibilitat al peticionari.


Escrit relatiu a les condicions de treball del Cos de Ve
terinaris de la Generalitat


Persona peticionària: G. S. E. i diversos signants fun-
cionaris del Cos de Titulats Superiors, Veterinaris
Registre d’entrada núm.: 27408
Data: 05.07.2013
Tram.: 125-00020/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Treball


Resum i consideracions: 


Sis funcionaris del Cos de Titulats Superiors - Vete-
rinaris de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ex-
pressen que el Departament de Salut els ha modificat 
les condicions de treball i no els aplica les condicions 
aplicables a la resta de treballadors. Els peticionaris 
també critiquen que se’ls apliqui una jornada especial 
i demanen que es revoqui la relació de llocs de treball 
i que se’ls apliqui l’Acord general de condicions ge-
nerals del personal de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya. Els peticionaris adjunten molta documen-
tació sobre els escrits ja presentats i sobre la normati-
va aplicable.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


Se sol·licita un informe al Departament de Salut.


Resum de l’informe: 


Cinc dels promotors de l’escrit presentat a la Comissió 
de Peticions del Parlament han interposat un recurs 
contenciós administratiu davant del Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya contra la relació de llocs 
de treball. Per tant, aquest assumpte, des del setembre 
d’enguany, es troba judicialitzat.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda revocar l’acord del 
15 d’octubre de 2013 i inadmetre a tràmit la petició 
perquè sobre l’objecte d’aquesta hi ha un procediment 
judicial ja iniciat (article 8 de la Llei orgànica 4/2001, 
reguladora del dret de petició, i article 14.1.c de les 
Normes internes de funcionament de la Comissió).


Escrit relatiu a la rehabilitació pública d’un polític de 
la Segona República


Persona peticionària: V. G. B. (Fundació Alexandre 
Bóveda)
Registre d’entrada núm.: 40919
Data: 16.10.2013
Tram.: 125-00021/10







 37 | Sessió plenària 42


Procedència: Pontevedra (Galícia)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari, en nom de la Fundació Alexandre 
Bóveda, demana que s’emeti una comunicació insti-
tucional de suport a la petició que es va formular al 
Parlament de Galícia sobre la rehabilitació pública i 
política de la figura d’Alexandre Bóveda, i que el Ple o 
els seus diputats individualment s’adhereixin a la peti-
ció formulada davant el Parlament gallec.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inici-
ativa parlamentària.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu a les al·legacions a un avantprojecte de llei


Petició tramesa per: Síndic de Greuges
Persona peticionària: J. O. R. N. (Col·legi d’Advocats 
de Barcelona)
Registre d’entrada núm.: 46684
Data: 14.11.2013
Tram.: 125-00022/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El Síndic de Greuges envia un escrit en què exposa 
que ha rebut un escrit del degà del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona (ICAB) amb al·legacions del conjunt de 
l’advocacia catalana a l’Avantprojecte de llei de mo-
dificació de la Llei de l’Estat 1/1996, del 13 de gener, 
d’assistència jurídica gratuïta.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició 
a tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament 
del Parlament, trametre-la als grups parlamentaris 
perquè, si ho creuen convenient, puguin promoure al-
guna iniciativa parlamentària.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu al reconeixement de l’antiguitat dels 
professors de català durant la Transició


Persona peticionària: J. R. A.
Registre d’entrada núm.: 46701
Data: 14.11.2013
Tram.: 125-00023/10
Procedència: Vilassar de Mar (Maresme)


Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que s’arbitrin els procediments 
necessaris per a reconèixer la feina dels professors de 
català de les escoles públiques dels anys previs a la 
reinstauració de la Generalitat provisional l’any 1978. 
El peticionari explica que ha tramitat un contenciós 
administratiu sobre el tema i que la Sala ha resolt 
denegar-lo perquè formalment estava contractat per 
Òmnium Cultural. El peticionari exposa que en el pro-
cediment judicial la lletrada de la Generalitat insistia 
en el caràcter privat d’Òmnium Cultural i que van ser 
considerats «col·laboradors d’una entitat privada». El 
peticionari exposa el paral·lelisme amb la transforma-
ció en públics de certs centres privats l’any 1983 i la 
corresponent funcionarització dels seus professors, tot 
i que en el cas dels professors de català de les escoles 
públiques dels anys previs a la reinstauració de la Ge-
neralitat provisional l’any 1978 no va ser així.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


Se sol·licita un informe al Departament d’Ensenya-
ment i al Departament de la Presidència.


Resum de l’informe: 


Òmnium Cultural no és una administració pública. 
Aquesta institució va portar a terme una tasca de co-
ordinació pedagògica en la prestació dels serveis, amb 
el patrocini de l’Ajuntament de Barcelona.


Per tant, aquests serveis no es poden tenir en compte 
com a prestats per una administració pública als efec-
tes del que estableix l’article 1 de la Llei 70/1978, del 
26 de desembre, de reconeixement de serveis previs 
en l’Administració pública.


Resposta final: 


Tramesa de l’informe del Departament d’Ensenya-
ment al peticionari.


Escrit relatiu a les alternatives a l’habitatge tradicional


Persona peticionària: J. P. A.
Registre d’entrada núm.: 47804
Data: 25.11.2013
Tram.: 125-00024/10
Procedència: Palafrugell (Baix Empordà)
Matèria: Habitatge


Resum i consideracions: 


El peticionari proposa que, en l’actual context de crisi 
i davant el problema de l’habitatge, s’instal·lin carava-
nes habitatge, com es fa als Estats Units d’Amèrica, i 
es fomentin les pensions.
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Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i comunicar al peticionari que els grups parla-
mentaris n’han tingut coneixement i l’han debatuda.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu a diverses modificacions de la normativa 
tributària


Persona peticionària: J. P. A.
Registre d’entrada núm.: 47805, 47806 i 47808
Data: 25.11.2013
Tram.: 125-00025/10
Procedència: Palafrugell (Baix Empordà)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El peticionari proposa diverses modificacions de la 
normativa tributària estatal: 


Que es faci un descompte en cas de pagar l’impost 
sobre la renda de les persones físiques en un sol cop.


Que es puguin avançar els imports que s’han d’ingres-
sar a l’Agència Tributària a compte de l’impost sobre 
el valor afegit i que, en aquest cas, s’apliqui un des-
compte.


Que es reintrodueixi com a desgravació a l’impost so-
bre la renda de les persones físiques l’import de les 
subscripcions d’assegurances mèdiques privades.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, comunicar al peticionari que els grups parla-
mentaris n’han tingut coneixement i l’han debatuda, 
però que per l’objecte de la petició es pot adreçar al 
Congrés dels Diputats.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu als sorolls en un habitatge


Persona peticionària: L. S. E.
Registre d’entrada núm.: 53444
Data: 27.01.2014
Tram.: 125-00026/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Habitatge


Resum i consideracions: 


La persona remitent de l’escrit exposa la situació del 
seu habitatge, que ha hagut d’abandonar pels sorolls 
d’un negoci proper.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit perquè l’objecte d’aquesta és aliè a les com-
petències de la Comissió, d’acord amb l’article 8 de la 
Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició, 
i l’article 4 de les Normes internes de funcionament 
de la Comissió, ja que és un assumpte que haurien de 
resoldre, si escau, les instàncies administratives o ju-
dicials.


Escrit relatiu a la concessió d’una llicència de terrassa


Persona peticionària: Á. D. M.
Registre d’entrada núm.: 53449
Data: 27.01.2014
Tram.: 125-00027/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Habitatge


Resum i consideracions: 


El peticionari demana informació sobre la possibili-
tat d’obtenir una llicència de terrassa al municipi de 
Barcelona.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició perquè l’objecte d’aquesta és aliè a les com-
petències de la Comissió, d’acord amb l’article 8 de la 
Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició, 
i l’article 4 de les Normes internes de funcionament 
de la Comissió, ja que no es consideren peticions els 
escrits el contingut dels quals es limita a demanar in-
formació.


Escrit relatiu a la prohibició d’espectacles de circ amb 
animals


Persona peticionària: J. P. P.
Registre d’entrada núm.: 54505
Data: 06.02.2014
Tram.: 125-00028/10
Procedència: Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit fa diversos comentaris contra-
ris a la prohibició d’espectacles de circ amb animals, 
perquè considera que vulnera la unitat de mercat i que 
contribueix a la destrucció de llocs de treball. El re-
mitent de l’escrit fa referència a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 202-00050/10), que tramita el Parla-
ment. Demana que es prengui en consideració el seu 
escrit i sol·licita que els lletrats del Parlament facin un 
informe sobre el tema i que s’enviï una còpia de l’escrit 
a l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya, 
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a l’Ajuntament de Barcelona i a tots els ajuntaments 
que prohibeixen aquest tipus d’espectacles.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


Es tramet als grups de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que tra-
mita la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008.


Es tramet als grups parlamentaris.


S’acorda informar el peticionari que el Parlament ha 
obert un espai de participació ciutadana al seu web, 
Escó 136, on es poden fer aportacions, comentaris o 
suggeriments sobre els projectes i les proposicions de 
llei que s’estan tramitant.


S’acorda informar el peticionari que no es pot atendre 
la part de la petició referent a la remissió del seu es-
crit, sens perjudici que ell personalment el pugui en-
viar a tots els organismes i entitats que cregui oportú, 
ni tampoc es pot atendre la seva sol·licitud d’informe 
dels Serveis Jurídics del Parlament, tot fent-li avinent 
que els lletrats competents en la matèria faran els ad-
vertiments que a parer seu calgui fer en el decurs de la 
tramitació de la Proposició.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu a la interposició d’un recurs d’inconsti
tucionalitat


Persona peticionària: J. G. P. (Asociació per a la De-
fensa de la Funció Pública Aragonesa)
Registre d’entrada núm.: 54666
Data: 10.10.2014
Tram.: 125-00029/10
Procedència: Saragossa (Aragó)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit, en nom de l’Associació per a la 
Defensa de la Funció Pública Aragonesa, demana que 
el Parlament de Catalunya interposi un recurs d’in-
constitucionalitat contra l’article 21 de la Llei de l’Estat 
22/2013, del 23 de desembre, de pressupostos generals 
de l’Estat, perquè considera que vulnera el dret constitu-
cional d’accés a la funció pública i limita la convocatò-
ria d’oposicions i el dret d’autonomia de les comunitats 
autònomes, ja que és una disposició de caràcter bàsic.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu a les beques de menjador


Persona peticionària: A. C. R.
Registre d’entrada núm.: 62627
Data: 09.04.2014
Tram.: 125-00031/10
Procedència: Cardedeu (Vallès Oriental)
Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


La peticionària demana que s’ampliï en 150.000 euros 
la partida pressupostària de les beques de menjador 
i dels ajuts per a l’adquisició de llibres de text per al 
municipi de Cardedeu. La peticionària fa menció de la 
difícil situació econòmica i de com el Consell Comar-
cal del Vallès Oriental ha augmentat la seva partida, 
la qual cosa, però, no ha estat suficient perquè només 
ha permès de fer efectives la meitat de les sol·licituds 
de beca.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inicia-
tiva parlamentària, i indicar a la peticionària que tam-
bé pot traslladar la seva petició al consell comarcal al 
qual pertany el seu municipi.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord a la peticionària.


Escrit relatiu al pagament de determinades prestacions 
socials


Persona peticionària: J. N. N.
Registre d’entrada núm.: 63959
Data: 22.04.2014
Tram.: 125-00032/10
Procedència: Cardedeu (Vallès Oriental)
Matèria: Serveis socials i seguretat social


Resum: 


La remitent de l’escrit afirma que li han concedit deter-
minades prestacions socials i no li han estat pagades.


Consideracions: 


L’article 4.1 de les Normes internes de funcionament 
de la Comissió de Peticions estableix que «no poden 
ésser objecte del dret de petició les sol·licituds, els 
suggeriments o les queixes que es fonamentin en l’al-
legació d’un dret subjectiu o un interès legítim prote-
git de naturalesa parlamentària, administrativa o judi-
cial per a la satisfacció dels quals l’ordenament jurídic 
estableix un procediment específic diferent del dret de 
petició».
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Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la peti-
ció a tràmit i informar la remitent de l’escrit que s’ha 
d’adreçar a l’ens que li va concedir la prestació o, 
eventualment, al Síndic de Greuges si considera que 
és un cas de mala administració, això sens perjudici 
de les accions judicials que puguin correspondre.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord a la peticionària.


3.3.2. Peticions electròniques


Escrit relatiu a la distància entre els locals d’oci i els 
habitatges


Persona peticionària: F. B. S.
Registre d’entrada núm.: 77395
Data: 16.10.2012
Tram.: 126-00001/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit proposa establir una nova llei 
per a la regulació de la distància entre els locals d’oci i 
els habitatges, ja que considera que aquesta proximitat 
no és beneficiosa ni per a la higiene pública (restes 
fisiològiques, ampolles...) ni per al descans de les per-
sones.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aquesta 
petició no rep cap adhesió.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Resum de l’informe: 


La llei ja estableix que els reglaments i les ordenances 
municipals puguin establir requisits addicionals per a 
garantir que els establiments i els espais oberts al pú-
blic tinguin una localització idònia i una accessibilitat 
segura, i que la planificació urbanística també tingui 
en compte aquests aspectes.


Resposta final: 


Tramesa de l’informe del Departament de Territori i 
Sostenibilitat al peticionari.


Escrit relatiu al suport als mitjans de comunicació re
gionals de distribució gratuïta


Persona peticionària: J. M. C. B.
Registre d’entrada núm.: 19
Data: 18.12.2012


Tram.: 126-00002/10
Procedència: Balaguer (Noguera)
Matèria: Cultura


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit demana que la Generalitat doni 
suport als mitjans de comunicació escrits per a fer 
front a la crisi, especialment als diaris regionals gra-
tuïts com Bon Dia.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit i s’acorda convertir-la en 
una petició electrònica de caràcter privat.


Resposta final: 


Tramesa al Departament de la Presidència perquè en 
tingui coneixement.


Escrit relatiu a la celebració d’un referèndum d’auto
determinació


Persona peticionària: G. E. O.
Registre d’entrada núm.: 20
Data: 18.12.2012
Tram.: 126-00003/10
Procedència: Cardedeu (Vallès Oriental)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit demana que se celebri un refe-
rèndum d’autodeterminació al més aviat possible, ja 
que veu «que el país s’enfonsa tan ràpidament que fa 
por».


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit i s’acorda convertir-la en 
una petició electrònica de caràcter privat.


Resposta final: 


Tramesa de la documentació relativa a aquesta petició 
als grups parlamentaris perquè, si ho creuen conveni-
ent, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.


Escrit relatiu als aplaudiments en les sessions parla
mentàries


Persona peticionària: L. R. V.
Registre d’entrada núm.: 492
Data: 03.01.2013
Tram.: 126-00004/10
Procedència: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit demana que es reformi el Re-
glament del Parlament de Catalunya per a evitar que 
els diputats d’un grup parlamentari aplaudeixin els 
companys quan fan ús de la paraula.
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Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Resposta final: 


Tramesa de la documentació relativa a aquesta petició 
als grups parlamentaris perquè, si ho creuen conveni-
ent, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.


Escrit relatiu a la sortida de diputats del Saló de Sessi
ons després de la votació


Persona peticionària: J. F. S.
Registre d’entrada núm.: 1244
Data: 25.01.2013
Tram.: 126-00006/10
Procedència: Hostalric (Selva)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit demana descomptar part del sou 
als diputats que van sortir del Saló de Sessions «abans 
de la votació» del primer ple ordinari de la X legisla-
tura.


Consideracions: 


Els dits diputats van sortir del Saló de Sessions des-
prés de la votació.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit perquè parteix d’un supòsit de fet que no és 
correcte, ja que la sortida dels diputats va ser després 
i no abans de la votació, tal com s’afirma en l’escrit.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu al sou i les indemnitzacions dels diputats 
del Parlament


Persona peticionària: Ó. L. R.
Registre d’entrada núm.: 2564
Data: 12.02.2013
Tram.: 126-00007/10
Procedència: Lleida (Segrià)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit demana que les retribucions per 
desplaçament dels diputats siguin incorporades al sou 
i paguin l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques (IRPF).


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda informar el peticio-
nari del següent: l’Oïdoria de Comptes del Parlament 
aplica la normativa vigent de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques que estableixen l’article 17.1.d 


de la Llei de l’Estat 35/2006, del 28 de novembre, de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, i l’ar-
ticle 9 del Reial decret 439/2007, del 30 de març, pel 
qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques. En aquests articles s’indica 
que les despeses de dietes i desplaçament, amb els 
imports i límits establerts, queden excloses del gra-
vamen de l’impost. Per tant, el peticionari pot dirigir 
la petició al Congrés dels Diputats, cambra legislativa 
competent per a modificar la dita normativa.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu a la composició del Consell Assessor per 
a la Transició Nacional


Persona peticionària: J. M. M. M.
Registre d’entrada núm.: 2565
Data: 12.02.2013
Tram.: 126-00008/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit demana participar en el Consell 
Assessor per a la Transició Nacional en el marc del 
Pacte pel dret a decidir.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit i s’acorda convertir-la en 
una petició electrònica de caràcter privat.


Resposta final: 


Tramesa de la petició al Departament de la Presidèn-
cia perquè en tingui coneixement.


Escrit sobre l’aplicació de la Llei de centres de culte


Persona peticionària: M. E. B. (Associació Watani per 
la Llibertat i la Justícia)
Registre d’entrada núm.: 10906
Data: 11.04.2013
Tram.: 126-00009/10
Procedència: Lleida (Segrià)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit, en nom de l’Associació Watani 
per la Llibertat i la Justícia, es dirigeix al Parlament 
amb relació a l’aplicació de la Llei de centres de culte, 
especialment a la ciutat de Lleida, i demana que es 
creï un «comitè d’investigació» sobre aquesta qüestió.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició al 
Departament de Governació i Relacions Institucio nals.
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Resum de l’informe: 


No es considera ni oportú ni necessari crear una co-
missió d’investigació al Parlament de Catalunya sobre 
l’aplicació de la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels 
centres de culte, pels motius següents: 


És una llei relativament recent que encara està en fase 
de desplegament.


La creació d’una comissió d’investigació no sembla 
el millor instrument per a avaluar el compliment dels 
preceptes d’una llei.


Resposta final: 


Tramesa de l’informe del Departament de Governació 
i Relacions Institucionals al peticionari.


Escrit relatiu a la potenciació de l’activitat turística 
als pobles de muntanya


Persona peticionària: J. M. C. B.
Registre d’entrada núm.: 14638
Data: 06.05.2013
Tram.: 126-00010/10
Procedència: Balaguer (Noguera)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit demana que s’aprovi una llei per 
a potenciar l’activitat turística dels pobles de munta-
nya. Posa l’exemple del poble de Corroncui, al muni-
cipi del Pont de Suert, amb 9 habitants. També dema-
na que aquest paratge es declari patrimoni natural de 
Catalunya i que se’n millorin els accessos per carrete-
ra i s’hi faciliti l’accés a l’habitatge.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep una adhesió.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda comunicar al peti-
cionari que els grups parlamentaris n’han tingut co-
neixement i, pel que fa a la millora dels accessos als 
voltants de Corroncui, recomanar-li que traslladi la 
petició als ens locals competents en la matèria (Ajun-
tament del Pont de Suert i Diputació de Lleida). Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a l’accés al registre públic de votacions 
del Parlament de Catalunya


Persona peticionària: S. M. A.
Registre d’entrada núm.: 16111
Data: 15.05.2013
Tram.: 126-00011/10


Procedència: Barcelona 
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit demana que es pugui accedir 
públicament als resultats detallats de les votacions, 
com passa al Congrés dels Diputats, on es pot consul-
tar el sentit del vot de tots els representants.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició no 
rep cap adhesió.


Es tramet la petició a la Mesa del Parlament.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda informar el petici-
onari que la Mesa del Parlament ha encarregat als 
serveis de la cambra que estudiïn quina fórmula o 
aplicació es pot establir per tal que es pugui donar la 
informació objecte de la petició.


Escrit relatiu a l’excedència voluntària amb reserva de 
lloc de treball


Persona peticionària: E. L. A.
Registre d’entrada núm.: 17733
Data: 24.05.2013
Tram.: 126-00013/10
Procedència: Sant Fruitós de Bages 
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit demana modificar l’apartat 2 de 
la disposició transitòria sisena de la Llei 5/2012, del 
20 de març, de mesures fiscals, financeres i adminis-
tratives i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics. Explica que els funcionaris que 
van prendre possessió de la plaça després de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei no poden acollir-se a l’excedèn-
cia voluntària amb reserva de lloc de treball. També 
explica que una opció que li han insinuat és que ho 
demani i que interposi un recurs contenciós adminis-
tratiu a l’eventual denegació.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. Aquesta peti-
ció no rep cap adhesió.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals.


Resum de l’informe: 


La disposició transitòria sisena de la Llei 5/2012 pretén 
facilitar transitòriament la sortida del sistema de deter-
minat personal funcionari. La limitació per al personal 
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en servei actiu pretén evitar el frau de llei que podria 
comportar que el personal que no prestava serveis efec-
tius a l’Administració de la Generalitat i al seu sector 
públic reingressés únicament als efectes d’acollir-se a 
aquesta nova excedència voluntària i incentivada.


Resposta final: 


Tramesa de l’informe del Departament de Governació 
i Relacions Institucionals al peticionari.


Escrit relatiu als ajuts per als celíacs


Persona peticionària: F. B. S.
Registre d’entrada núm.: 25845
Data: 25.06.2013
Tram.: 126-00014/10
Procedència: Tortosa (Baix Ebre)
Matèria: Serveis socials i seguretat social
Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit exposa l’alt preu dels aliments 
específics per a celíacs i la manca de subvencions i 
ajuts a aquest col·lectiu. Proposa que per a aquesta 
malaltia es concedeixi un 33% de discapacitat per a 
poder gaudir dels avantatges inherents a aquest grau 
de discapacitat.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de tres mesos. Aquesta 
petició rep una adhesió.


S’acorda informar sobre les iniciatives parlamentàries 
relatives a aquesta qüestió al peticionari.


Resposta final: 


Tramesa de la petició als grups parlamentaris i trasllat 
de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu a la renda mínima ciutadana


Persona peticionària: C. O. F.
Registre d’entrada núm.: 25846
Data: 25.06.2013
Tram.: 126-00015/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Serveis socials i seguretat social


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit reclama que s’implanti la ren-
da mínima ciutadana. En el text del seu escrit explica 
la seva situació personal i esperona els representants 
públics a actuar.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda informar la peticionària que el contingut de 
la seva petició és objecte de dues proposicions de llei 


relatives a la renda mínima de ciutadania que s’estan 
tramitant actualment al Parlament de Catalunya.


Resposta final: 


Tramesa de la petició als grups parlamentaris i trasllat 
de l’acord a la peticionària.


Escrit relatiu a un pla estratègic de videovigilància


Persona peticionària: J. M. C. B.
Registre d’entrada núm.: 27968
Data: 09.07.2013
Tram.: 126-00016/10
Procedència: Balaguer (Noguera)
Matèria: Seguretat


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que la Generalitat faci un pla 
estratègic de videovigilància per als ajuntaments amb 
més de 4.000 habitants, acompanyat d’activitats de di-
vulgació i sensibilització.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aquesta 
petició no rep cap adhesió.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la petició 
als grups parlamentaris perquè, si ho creuen conveni-
ent, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.


Escrit relatiu al foment del turisme i les infraestructu
res a Balaguer (Noguera)


Persona peticionària: J. M. C. B.
Registre d’entrada núm.: 32667
Data: 23.08.2013
Tram.: 126-00017/10
Procedència: Balaguer (Noguera)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit 


Resum i consideracions: 


El peticionari demana una partida pressupostària per 
a fomentar el turisme a Balaguer i fer els convenis per 
a acabar «tots» els equipaments i infraestructures de 
la ciutat. Demana que s’aprovi per unanimitat.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit


Es converteix en una e-petició de caràcter privat.


Resposta final: 


Es comunica al peticionari que els grups parlamenta-
ris n’han tingut coneixement.
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Escrit relatiu a la remuneració i les incompatibilitats 
dels càrrecs públics


Persona peticionària: F. J. P. Á.
Registre d’entrada núm.: 32668
Data: 23.08.2013
Tram.: 126-00018/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Parlament legisli sobre 
la remuneració i les incompatibilitats dels càrrecs pú-
blics. El peticionari exposa els temes i objectius prin-
cipals que hauria de tenir la norma: professionalitza-
ció, inexistència de polítics de carrera, aprovació dels 
salaris dels polítics pels ciutadans, indexació de sala-
ris, abolir l’indult, fomentar l’austeritat i reduir dietes 
i beneficis, i evitar amb un sistema d’incompatibilitats 
les «portes giratòries», entre d’altres.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de quatre mesos. 
Aquesta petició rep vuit adhesions.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda, d’acord amb l’arti-
cle 60.3.a del Reglament del Parlament, trametre la 
petició als membres de la Ponència de la Proposició 
de llei de transparència i accés a la informació pública 
i als de la Proposició de llei electoral de Catalunya, 
perquè en tinguin coneixement.


Escrit relatiu a les places en centres ocupacionals per 
a persones amb discapacitat


Persona peticionària: M. C. P. G.
Registre d’entrada núm.: 32669
Data: 23.08.2013
Tram.: 126-00019/10
Procedència: Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
Matèria: Serveis socials i seguretat social


Resum i consideracions: 


La peticionària, mare d’un adolescent amb la síndro-
me d’Asperger, amb un 82% de discapacitat, escriu per 
a informar que no troba plaça per al seu fill en cap 
centre ocupacional, després d’ésser-hi derivat expres-
sament. Descriu la situació d’un noi potencialment ac-
tiu tancat en un pis.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


Se sol·licita un informe al Departament de Benestar 
Social i Família.


Resum de l’informe: 


Tant l’Àrea de Servei a les Persones de la Regidoria de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Castellar del Vallès 
com l’Equip de Valoració i Orientació Laboral de Bar-
celona tenen coneixement de la situació. Han informat 
la família sobre els processos a seguir i sobre els cen-
tres ocupacionals més propers a la zona on viu el jove 
i treballen amb la família a fi d’orientar-la, informar-la 
i trobar la solució mes adient per a aquest noi.


Resposta final: 


Tramesa de l’informe del Departament de Benestar 
Social i Família a la peticionària.


Escrit relatiu a la prohibició d’incloure determinades 
dades en els currículums per a evitar discriminacions


Persona peticionària: G. P. B.
Registre d’entrada núm.: 32670
Data: 23.08.2013
Tram.: 126-00020/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Treball


Resum i consideracions: 


La peticionària vol que es prohibeixi que en els currí-
culums es posi l’edat, la foto i l’estat civil per a evitar 
discriminacions per raó de sexe, edat o raça. Així ma-
teix, vol que en les ofertes de feina no es pugui dema-
nar l’edat.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aquesta 
petició no rep cap adhesió.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la petició 
als grups parlamentaris perquè, si ho creuen conveni-
ent, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.


Escrit relatiu als preus universitaris per a les famílies 
monoparentals


Persona peticionària: N. J.
Registre d’entrada núm.: 32671
Data: 23.08.2013
Tram.: 126-00021/10
Procedència: Bellvei (Baix Penedès)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La peticionària, mare d’un fill universitari, denuncia 
que en els decrets de fixació de preus de la Generalitat 
dels anys 2012 i 2013 no es fa cap esment de les famí-
lies monoparentals, ni les de categoria especial ni les 
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de categoria general, a diferència del que passava en 
els decrets dels dos anys anteriors.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


Se sol·licita un informe al Departament d’Economia i 
Coneixement.


Resum de l’informe: 


Els preus dels serveis acadèmics universitaris se sub-
vencionen de manera esglaonada d’acord amb el nivell 
de renda familiar i, en conseqüència, el col·lectiu d’es-
tudiants membres de famílies monoparentals resta in-
clòs en aquesta casuística.


No obstant això, la resolució ECO/1559/2012, del 27 
de juliol, estableix el procediment per a l’obtenció de 
l’acreditació del tram de renda familiar i/o de les be-
ques Equitat per a la minoració dels preus dels crè-
dits dels estudiants universitaris per al curs 2012-2013 
(DOGC núm. 6185, del 3/8/2012), i introdueix un trac-
tament especial a favor de les famílies monoparentals 
en el càlcul de la renda familiar computable.


En el present curs acadèmic, en el càlcul de la renda 
familiar computable s’ha inclòs també un tractament 
singular a les famílies monoparentals, igual com l’any 
anterior.


Resposta final: 


Tramesa de l’informe del Departament d’Economia i 
Coneixement a la peticionària.


Escrit relatiu a les pensions públiques


Persona peticionària: D. V. M.
Registre d’entrada núm.: 40084
Data: 14.10.2013
Tram.: 126-00022/10
Procedència: Banyoles (Pla de l’Estany)
Matèria: Seguretat social i serveis socials


Resum i consideracions: 


La peticionària demana que «els polítics es posin 
d’acord a no congelar les pensions».


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició perquè l’objecte d’aquesta és aliè a les com-
petències de la Comissió, d’acord amb l’article 8 de la 
Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició, i 
l’article 4 de les Normes internes de funcionament de 
la Comissió, i indicar a la peticionària que pot adreçar 
la petició al Congrés dels Diputats.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord a la peticionària.


Escrit relatiu a la condició oficial de català


Persona peticionària: À. L. T.
Registre d’entrada núm.: 40085
Data: 14.10.2013
Tram.: 126-00023/10
Procedència: Fuengirola (Màlaga)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que els catalans nascuts a Cata-
lunya no perdin la condició de catalans quan visquin 
en altres parts de l’Estat i que hi hagi un document 
oficial que mantingui i mostri aquesta vinculació.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aquesta 
petició no rep cap adhesió.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la petició 
als grups parlamentaris perquè, si ho creuen conveni-
ent, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.


Escrit relatiu a les retribucions vitalícies dels càrrecs 
polítics


Persona peticionària: S. M. M.
Registre d’entrada núm.: 40086
Data: 14.10.2013
Tram.: 126-00024/10
Procedència: Sabadell (Vallès Occidental)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que es faci una llei que prohi-
beixi sous i pagues vitalicis del que anomena expolí-
tics.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, convertir-la en una e-petició de caràcter privat 
i informar el peticionari que els diputats del Parla-
ment de Catalunya no tenen prestació per desocupació 
i deixen de cobrar en acabar el mandat.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu a la nacionalització d’emigrants


Persona peticionària: M. de P.
Registre d’entrada núm.: 40087
Data: 14.10.2013
Tram.: 126-00025/10
Procedència: Terrassa (Vallès Occidental)
Matèria: Altres
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Resum i consideracions: 


La peticionària demana un canvi en la Llei de l’Estat 
52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconei-
xen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor 
dels qui van patir persecució o violència durant la 
Guerra Civil i la Dictadura, per tal que la nacionalitat 
espanyola es concedeixi també als descendents d’àvia 
espanyola emigrada abans del 1936, els fills majors 
d’edat que van obtenir la nacionalitat per mitjà de la 
dita llei i els fills de descendents que es van natura-
litzar per imperatiu legal. Es proposa que es faci una 
operació jurídica semblant a la que es va fer amb els 
sefardites, que accedeixen a la nacionalitat per carta 
de naturalesa.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, convertir-la en una e-petició de caràcter privat 
i informar la persona peticionària que els grups par-
lamentaris del Parlament de Catalunya l’han estudiat 
i debatut, però que per l’objecte de la seva petició es 
podria adreçar directament al Congrés dels Diputats.


Resposta final: 


Comunicació de l’acord a la peticionària.


Escrit relatiu a l’atorgament de targeta d’aparcament 
de minusvàlid a certs malalts


Persona peticionària: A. F. M.
Registre d’entrada núm.: 40088
Data: 14.10.2013
Tram.: 126-00026/10
Procedència: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Matèria: Seguretat social i serveis socials


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que els malalts de colitis ulce-
rosa i de malaltia de Crohn puguin aconseguir la tar-
geta d’aparcament de minusvàlid per a poder accedir 
als serveis sanitaris amb promptitud.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aquesta 
petició no rep cap adhesió.


Se sol·licita un informe del Departament de Benestar 
Social i Família.


Resum de l’informe: 


El Departament va rebre una consulta del peticionari 
sobre el mateix tema, a la qual es va respondre en data 
del 14 de novembre de 2013.


Som coneixedors que l’Imserso està coordinant grups 
de treball en què participen persones de diferents co-
munitats autònomes per a modificar el barem de mobi-


litat i poder incloure-hi més casuística de mobilitat. Es 
preveu que aquest grup presenti conclusions per a pro-
cedir a les modificacions acordades l’any 2014, però, 
mentre no sigui així, s’ha d’aplicar la normativa vigent.


Resposta final: 


Tramesa de l’informe del Departament de Benestar 
Social i Família al peticionari.


Escrit sobre la flexibilització de la jornada laboral dels 
funcionaris


Persona peticionària: G. M. R.
Registre d’entrada núm.: 41213
Data: 18.10.2013
Tram.: 126-00027/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Treball


Resum i consideracions: 


La peticionària demana de flexibilitzar l’horari de tre-
ball dels funcionaris de manera que es puguin recupe-
rar hores per tal de conciliar aspectes de la vida perso-
nal, familiar i laboral, i que s’inclogui en la Llei 8/2006, 
de mesures de conciliació de la vida personal, familiar 
i laboral del personal al servei de les administracions 
públiques de Catalunya, la figura dels dies personals re-
cuperables. Explica que és mare d’una filla dependent i 
que els horaris d’escolarització no coincideixen amb els 
laborals. També demana un permís per a les persones 
que tenen a càrrec fills amb gran dependència.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. Aquesta peti-
ció no rep cap adhesió.


Se sol·licita un informe del Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals.


Resum de l’informe: 


En el marc del procés de reforma de l’Administració 
que el Govern portarà a terme dins del seu Pla d’actu-
ació 2014, està previst impulsar determinades mesures 
de flexibilitat, mitjançant la modificació del Decret 
56/2012, del 29 de maig, sobre jornada i horaris de 
treball del personal funcionari al servei de l’Adminis-
tració de la Generalitat, que hauria d’entrar en vigor 
abans del 30 d’abril de 2014.


S’ampliaran els supòsits de flexibilitat horària a què 
pot acollir-se el personal i està previst establir 25 ho-
res anuals de flexibilitat horària recuperable per as-
sumptes personals sense justificació i supeditades a 
les necessitats del servei.


Resposta final: 


Tramesa de l’informe del Departament de Governació 
i Relacions Institucionals a la peticionària.
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Escrit relatiu a les equivalències entre títols


Persona peticionària: E. L. A.
Registre d’entrada núm.: 45605
Data: 11.11.2013
Tram.: 126-00028/10
Procedència: Sant Fruitós de Bages 
Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que s’equiparin la titulació de 
graduat en enginyeria informàtica i el nivell avançat 
de certificat ACTIC seguint els procediments del De-
cret 89/2009, del 9 de juny, pel qual es regula l’acredi-
tació de competències en tecnologies de la informació 
i la comunicació (ACTIC).


Actuació: 


S’admet tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aquesta 
petició no rep cap adhesió.


Se sol·licita un informe del Departament d’Empresa i 
Ocupació.


Resum de l’informe: 


Pel que fa al reconeixement de l’equivalència d’al-
tres títols, diplomes i certificats amb els certificats de 
l’ACTIC, la Direcció General de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació té establert el criteri de no 
actuar per iniciativa pròpia, sinó a partir de les pro-
postes de les entitats que emeten els certificats hipotè-
ticament equivalents.


Per tot això, un ciutadà no pot iniciar un procediment 
d’equivalència de l’ACTIC, sinó que aquest ha d’inici-
ar-se a partir de la sol·licitud de l’organisme que expe-
deix el títol o acreditació que demana aquesta equiva-
lència, com podria ser el cas d’una universitat o una 
facultat, en el cas que ens ocupa. Cal, doncs, que es 
dirigeixi a la secretaria de la seva facultat perquè con-
sideri si vol iniciar aquesta procediment tot contactant 
amb l’oficina gestora de l’ACTIC.


Resposta final: 


Tramesa de l’informe del Departament d’Empresa i 
Ocupació al peticionari.


Escrit relatiu a les exempcions de l’impost de succes
sions


Persona peticionària: J. P. B.
Registre d’entrada núm.: 45606
Data: 11.11.2013
Tram.: 126-00029/10
Procedència: Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que s’introdueixin exempcions 
o reduccions que gairebé neutralitzin l’impost de suc-
cessions amb relació a les persones que tenen parentiu 
llunyà, sempre que es compleixin una sèrie de requi-
sits (que es creï una nova activitat empresarial amb un 
pla de negoci reconegut per una empresa solvent, que 
es doni treball a un mínim de persones i es pugui de-
mostrar que funciona després d’un temps prudencial).


Actuació: 


S’admet a tràmit.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre-la als grups 
parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, puguin 
promoure alguna iniciativa parlamentària.


Escrit relatiu a les compensacions del cost del menja
dor i transport escolar als pobles agregats (1)


Persona peticionària: S. G. L.
Registre d’entrada núm.: 45607 i 45608
Data: 11.11.2013
Tram.: 126-00030/10
Procedència: Altet (Urgell)
Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


Les peticionàries demanen la modificació de la Llei 
d’educació de Catalunya i dels decrets 160/1996 i 
161/1996 per tal que no es retiri la compensació del 
cost del menjador ni del transport escolar als pobles 
agregats i entitats municipals descentralitzades. Les 
peticionàries exposen que la legislació estatal només 
fa referència al desplaçament a altres municipis, tot i 
que en aquest cas els centres educatius es troben allu-
nyats, i que la Generalitat ho havia finançat fins ara 
en determinats casos, com el dels pobles agregats de 
l’Urgell.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada i trami-
tar-la conjuntament amb una altra petició relativa a la 
mateixa qüestió (tram. 126-00031/10).


Se sol·licita un informe al Departament d’Ensenya-
ment.


Resum de l’informe: 


La LOMCE estableix la gratuïtat del transport quan hi 
ha un canvi de municipi, independentment de la dis-
tància a l’escola. Això provoca situacions iniqües en el 
moment en què cal posar transport gratuït a alumnes 
que podrien desplaçar-se de casa seva a l’escola sense 
dificultats.
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Més just que no pas la gratuïtat de transport i menjador 
basada en un canvi de municipi seria un sistema d’ajuts 
que es regís per criteris de renda i per criteris relatius 
a la naturalesa del desplaçament (distància i dificultat), 
tal com indica la Llei d’educació de Catalunya.


El cost d’aquest transport és actualment de 15 milions 
d’euros, i l’actual situació econòmica ha fet necessari, 
per a mantenir el servei, demanar la col·laboració de 
les diputacions i de les famílies.


Resposta final: 


Tramesa de l’informe del Departament d’Ensenya-
ment a la peticionària.


Escrit relatiu a les compensacions del cost del menja
dor i transport escolar als pobles agregats (2)


Persona peticionària: E. L. C.
Registre d’entrada núm.: 45609
Data: 11.11.2013
Tram.: 126-00031/10
Procedència: Tàrrega (Urgell)
Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


Les peticionàries demanen la modificació de la Llei 
d’educació de Catalunya i dels decrets 160/1996 i 
161/1996 per tal que no es retiri la compensació del 
cost del menjador ni del transport escolar als pobles 
agregats i entitats municipals descentralitzades. Les 
peticionàries exposen que la legislació estatal només fa 
referència al desplaçament a altres municipis, tot i que 
en aquest cas els centres educatius es troben allunyats, 
i que la Generalitat ho havia finançat fins ara en deter-
minats casos, com el dels pobles agregats de l’Urgell.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


S’acorda tramitar-la conjuntament amb una altra peti-
ció relativa a la mateixa qüestió (tram. 126-00030/10).


Se sol·licita un informe al Departament d’Ensenya-
ment.


Resum de l’informe: 


La LOMCE estableix la gratuïtat del transport quan hi 
ha un canvi de municipi, independentment de la dis-
tància a l’escola. Això provoca situacions iniqües en el 
moment en què cal posar transport gratuït a alumnes 
que podrien desplaçar-se de casa seva a l’escola sense 
dificultats.


Més just que no pas la gratuïtat de transport i menja-
dor basada en un canvi de municipi seria un sistema 
d’ajuts que es regís per criteris de renda i per criteris 
relatius a la naturalesa del desplaçament (distància i 
dificultat), tal com indica la Llei d’educació de Cata-
lunya.


El cost d’aquest transport és actualment de 15 milions 
d’euros, i l’actual situació econòmica ha fet necessari, 
per a mantenir el servei, demanar la col·laboració de 
les diputacions i de les famílies.


Resposta final: 


Tramesa de l’informe del Departament d’Ensenya-
ment a la peticionària.


Escrit relatiu als mecanismes de control ciutadà de 
l’activitat parlamentària


Persona peticionària: F. J. P. Á.
Registre d’entrada núm.: 47644
Data: 22.11.2013
Tram.: 126-00032/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari critica que hi hagi governs que no se-
gueixin el programa electoral amb el qual els partits 
que els donen suport es van presentar a les eleccions. 
El peticionari proposa, seguint les idees del Partit 
Pirata de Catalunya, de democràcia líquida o de la 
Iniciativa Democràcia 4.0, que hi hagi al Parlament 
un escó permanent que tingui per objecte permetre 
la participació ciutadana dels qui no han votat en les 
eleccions, de manera que el pes d’aquest diputat de-
pengui de l’índex d’abstenció. El peticionari també 
demana trobades amb els partits i organitzacions que 
propugnen un canvi en el model de democràcia parla-
mentària.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de quatre mesos. La pe-
tició rep dues adhesions.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la petició 
als grups parlamentaris perquè, si ho creuen conveni-
ent, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària, 
i també informar el peticionari que el Parlament ha 
obert un espai de participació ciutadana en el seu web, 
l’Escó 136, en què es poden fer aportacions, comen-
taris o suggeriments sobre els projectes i les proposi-
cions de llei que s’estan tramitant, i que, així mateix, 
s’està tramitant la Proposició de llei de transparència i 
accés a la informació pública.


Escrit relatiu a una carta enviada al president de la 
Generalitat


Persona peticionària: A. M. S.
Registre d’entrada núm.: 47645, 48661, 48661
Data: 22.11.2013
Tram.: 126-00033/10
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Procedència: Barcelona 
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari explica que ha escrit una carta al presi-
dent de la Generalitat en què demana informació so-
bre els beneficis i perjudicis de la independència de 
Catalunya i que aquest no li ha respost, situació que 
el peticionari qualifica d’«indefensió», tot i que aquest 
concepte és més propi del procediment judicial. El pe-
ticionari no concreta quina actuació demana al Parla-
ment de Catalunya.


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
l’escrit perquè no conté una petició d’actuació dirigida 
al Parlament de Catalunya, que com a destinatari de 
peticions ha de sentir-se interpel·lat a actuar, d’acord 
amb l’article 3 de les Normes internes de funciona-
ment de la Comissió: «Tampoc no es consideren peti-
cions les simples expressions d’opinió que no inclouen 
cap demanda d’actuació, ni els escrits el contingut 
dels quals es limita a demanar informació o a formu-
lar una crítica o una declaració d’aprovació».


Resposta final: 


Comunicació de l’acord al peticionari.


Escrit relatiu a la regulació de les cigarretes electrò
niques


Persona peticionària: M. C. C. H.
Registre d’entrada núm.: 52713
Data: 17.01.2014
Tram.: 126-00034/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


La peticionària explica la seva experiència personal 
amb les cigarretes electròniques, que li han permès 
deixar de fumar. Explica com, progressivament, inha-
la líquids amb menys contingut de nicotina. La petici-
onària considera que una regulació que prohibeixi les 
cigarretes electròniques al mateix nivell que el tabac 
defensa els interessos de la indústria del tabac.


Actuació: 


S’admet a tràmit


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Salut.


Resum de l’informe: 


Quant al suposat benefici per a la salut de les persones 
fumadores que l’ús de cigarretes electròniques pugui 
tenir, actualment no hi ha proves científiques sòlides 
que ho acreditin. Malgrat tot, el Departament de Salut 
no ha promogut cap restricció a llur utilització fora 


dels entorns públics ni a llur venda a persones majors 
d’edat.


Resposta final: 


Tramesa de l’informe del Departament de Salut a la 
peticionària.


Escrit relatiu a la regulació legislativa del nivell de de
cibels


Persona peticionària: M. G. S.
Registre d’entrada núm.: 52714
Data: 17.01.2014
Tram.: 126-00035/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


La peticionària demana que una llei rebaixi els deci-
bels permesos arreu de Catalunya, especialment a les 
grans ciutats. Explica la seva experiència personal i 
posa de manifest els problemes de salut i psicològics 
que li provoca l’alt volum de soroll.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Resum de l’informe: 


Es considera que les eines actuals de què disposen les 
administracions (ajuntaments per al control del soroll 
produït per les activitats i el veïnat, i la Generalitat per 
al control del soroll de les infraestructures de trans-
port) són suficients per a assolir uns objectius de qua-
litat acústica adequats.


Els ajuntaments poden, mitjançant les ordenances 
municipals i els mapes de capacitat acústica, ser més 
restrictius i fixar objectius de qualitat acústica més 
restrictius.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Territori i Sostenibilitat a la peti-
cionària i informar-la que l’objecte de la seva petició 
pot ser regulat, si escau, mitjançant les ordenances del 
seu municipi, al qual pot traslladar la petició.


Escrit relatiu a la publicació de les dates, del contingut 
i dels resultats de les votacions al Parlament


Persona peticionària: L. P. C.
Registre d’entrada núm.: 52715
Data: 17.01.2014
Tram.: 126-00036/10
Procedència: Girona 
Matèria: Reformes institucionals
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Resum i consideracions: 


El peticionari demana la publicació de les dates, del 
contingut i dels resultats de les votacions que es duen 
a terme al Parlament. El peticionari recorda que el 
Congrés dels Diputats ja publica aquestes dades.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda informar el peticiona-
ri que la Mesa del Parlament ha encarregat als serveis 
de la cambra que estudiïn quina fórmula o aplicació es 
pot establir per tal que es pugui donar la informació 
objecte de la petició.


Escrit relatiu a la justificació del sentit del vot en les 
consultes populars


Persona peticionària: J. M. T.
Registre d’entrada núm.: 52716
Data: 17.01.2014
Tram.: 126-00037/10
Procedència: Falset (Priorat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que en una hipotètica consulta 
sobre el futur de Catalunya els ciutadans puguin ex-
pressar la raó de llur sentit del vot, més enllà de votar sí 
o no. Suggereix la possibilitat que la papereta contingui 
arguments i que els ciutadans marquin amb una creu 
un o més arguments. Considera que això equivaldria 
també a fer una enquesta i que els partits polítics ho 
podrien tenir en compte en llurs programes electorals.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició 
a tràmit i trametre-la als grups parlamentaris perquè, 
si ho creuen convenient, puguin promoure alguna 
iniciativa parlamentària. També acorda informar el 
peticionari que el Parlament ha obert un espai de par-
ticipació ciutadana en el seu web, l’Escó 136, en què 
es poden fer aportacions, comentaris o suggeriments 
sobre els projectes i les proposicions de llei que s’es-
tan tramitant.


Escrit relatiu a la valoració directa dels centres educa
tius pels pares


Persona peticionària: M. R. M.
Registre d’entrada núm.: 52717
Data: 17.01.2014
Tram.: 126-00038/10
Procedència: Castelldefels (Baix Llobregat)
Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


La peticionària demana que els pares puguin fer una 
valoració de les escoles i la docència de llurs fills per 
mitjà d’un mecanisme que s’adreci directament a l’Ad-
ministració educativa i que no passi per l’escola.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Ensenyament.


Resum de l’informe: 


El Departament d’Ensenyament considera que els me-
canismes establerts per la normativa vigent permeten 
una participació activa i efectiva de les famílies dels 
alumnes als centres educatius. En el cas de possibles 
irregularitats en els canals establerts, les famílies po-
den fer arribar llurs valoracions i propostes als serveis 
territorials d’Ensenyament de la zona o al Consorci 
d’Educació de Barcelona.


Resposta final: 


Tramesa de l’informe del Departament d’Ensenya-
ment a la peticionària.


Escrit relatiu a la construcció d’una parada de tren a 
Roda de Berà


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 53638
Data: 28.01.2014
Tram.: 126-00039/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari demana la construcció d’una parada de 
tren a prop de la platja de Roda de Berà per a donar 
millor servei als estiuejants i aprofitar el pas de la lí-
nia de tren.


Actuació: 


S’admet a tràmit.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Resum de l’informe: 


El Departament de Territori i Sostenibilitat es va 
adreçar al director general d’Infraestructures Ferrovi-
àries del Ministeri de Foment sol·licitant que es faci un 
estudi de viabilitat per a construir un baixador a Roda 
de Berà - Creixell, sol·licitud a la qual encara no s’ha 
rebut resposta.


Independentment, la Direcció General d’Infraestruc-
tures de Mobilitat Terrestre del Departament té pre-
vist fer un estudi intern per a avaluar la rendibilitat 
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socioeconòmica d’aquesta actuació. Un cop es disposi 
dels resultats d’aquest estudi, se n’informarà el Minis-
teri.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Territori i Sostenibilitat al petici-
onari i trametre la petició als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure alguna 
iniciativa parlamentària.


Escrit relatiu a la parada de tren de l’Hospitalet de 
l’Infant


Persona peticionària: J. M. S. R.
Registre d’entrada núm.: 54309
Data: 05.02.2014
Tram.: 126-00040/10
Procedència: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix 
Camp)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari demana informació sobre la parada de 
tren de l’Hospitalet de l’Infant.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inici-
ativa parlamentària.


Escrit relatiu al canvi d’emplaçament d’una parada 
d’autobús de Castellar del Vallès


Persona peticionària: S. L. M.
Registre d’entrada núm.: 54310
Data: 05.02.2014
Tram.: 126-00041/10
Procedència: Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


La peticionària demana diverses actuacions referents 
a l’emplaçament d’una parada d’autobús al carrer de 
Jaume I de Castellar del Vallès i sol·licita un seguit 
d’actuacions i estudis per a possibilitar que es canviï 
de lloc.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició perquè l’objecte d’aquesta és aliè a les com-
petències de la Comissió, d’acord amb l’article 8 de la 
Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició, i 
l’article 4 de les Normes internes de funcionament de 
la Comissió, i traslladar-la a l’Ajuntament de Castellar 
del Vallès.


Escrit relatiu a la protecció de la natura, la flora i la 
fauna d’arreu del món


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 66119
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00059/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


El peticionari suggereix que el Parlament aprovi de-
claracions institucionals o resolucions i se sumi a 
campanyes institucionals amb relació a la conservació 
i la protecció de la natura, la flora i la fauna d’arreu del 
món. Reclama l’atenció, especialment, sobre temes 
concrets com la desforestació de l’Amazones, el des-
gel de l’Àrtic, la protecció dels orangutans, la venda 
il·legal d’ivori i la caça d’elefants, la caça de balenes i 
orques, la protecció de les abelles, la protecció de l’ós 
panda, les explotacions petrolieres en parcs naturals, 
l’ús innecessari d’antibiòtics a les granges industrials i 
l’ús de l’enginyeria genètica en els animals.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inici-
ativa parlamentària.


Escrit relatiu a la legislació relativa a la pesca marítima


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 66120
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00060/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


El peticionari suggereix que el Parlament modifiqui 
la legislació en matèria de pesca marítima perquè en 
aigües catalanes no hi pugui pescar cap barca que no 
sigui catalana, que es prohibeixi la pesca d’arrossega-
ment i que es garanteixi la biodiversitat marina cata-
lana.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i comunicar al peticionari que els grups parla-
mentaris n’han tingut coneixement.


Escrit relatiu a l’edat màxima d’accés a determinats 
cossos de funcionaris


Persona peticionària: F. G. P.
Registre d’entrada núm.: 66121
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00061/10
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Procedència: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari suggereix que el Parlament modifiqui 
la legislació que regula les oposicions dels mossos 
d’esquadra perquè es pugui accedir a aquestes places 
fins als quaranta-cinc anys, en comptes dels actuals 
trenta-cinc.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició 
a tràmit, trametre informació dels antecedents parla-
mentaris sobre la matèria objecte de la petició al pe-
ticionari i trametre la petició als grups parlamentaris 
perquè, si ho creuen convenient, puguin promoure al-
guna iniciativa parlamentària.


Escrit relatiu a la col·laboració cultural amb la Dipu
tació de Burgos


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 66722, 66723, 67174
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00062/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Cultura


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que la Generalitat signi un 
acord amb la Diputació de Burgos en matèria cultural, 
especialment amb el museu de la vila de Sasamón, i 
suggereix que Catalunya hi tingui un estand.


Actuació: 


Agrupació registres 66722, 66723 i 67174.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, convertir-la en una e-petició de caràcter pri-
vat i trametre-la als grups parlamentaris perquè, si ho 
creuen convenient, puguin promoure alguna iniciativa 
parlamentària.


Escrit relatiu a la conversió en autovia d’una autopista 
de pagament


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 66724
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00063/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari considera que el peatge de l’autopista 
AP-1 a l’altura de Burgos afecta molts catalans que 
es dirigeixen a Castella i Lleó, Galícia o Portugal, i 


demana que se sol·liciti al Govern de l’Estat que es 
transformi en autovia.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, convertir-la en una e-petició de caràcter privat 
i comunicar al peticionari que els grups parlamentaris 
n’han tingut coneixement.


Escrit relatiu a l’exempció del pagament d’una auto
pista


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 66725
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00064/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari considera que el tram de l’autopista 
AP-7 entre Martorell i Torredembarra hauria de ser 
sense peatge o, altrament, amb exempció per als resi-
dents i els propietaris d’habitatges a la zona.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, convertir-la en una e-petició de caràcter pri-
vat i trametre-la als grups parlamentaris perquè, si ho 
creuen convenient, puguin promoure alguna iniciativa 
parlamentària.


Escrit relatiu a les línies de transport entre Barcelona 
i Andorra


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 67176
Data: 09.05.2014
Tram.: 126-00066/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari reclama que se subvencionin i es pro-
mocionin les línies de transport entre Barcelona i 
Andorra.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, convertir-la en una e-petició de caràcter privat 
i comunicar al peticionari que els grups parlamentaris 
n’han tingut coneixement.
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4. Relació de peticions en estat actual de 
tramitació


4.1. Peticions provinents de la IX Legislatura 


4.1.1. Peticions escrites


Escrit relatiu a les participacions preferents (8)


Persona peticionària: J. M. B. B.
Registre d’entrada núm.: 49419
Data: 12.03.2012
Tram.: 125-00029/09
Procedència: Barcelona 
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques
Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de la 
gent gran que ha signat les anomenades participaci-
ons preferents amb bancs i caixes creient que eren un 
dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’acorda tramitar la petició conjuntament amb la resta 
d’escrits relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


4.1.2. Peticions electròniques


Escrit relatiu a les participacions preferents (1)


Persona peticionària: L. M. B.
Registre d’entrada núm.: 41665


Data: 25.01.2012
Tram.: 126-00029/09
Procedència: Barcelona 
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participaci-
ons preferents amb bancs i caixes creient que eren un 
dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre termini d’adhesions de dos mesos. Aquesta pe-
tició rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Escrit relatiu a les participacions preferents (2)


Persona peticionària: N. E.
Registre d’entrada núm.: 41666
Data: 25.01.2012
Tram.: 126-00030/09
Procedència: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participaci-
ons preferents amb bancs i caixes creient que eren un 
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dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


– S’admet la petició a tràmit.


– S’obre termini d’adhesions de dos mesos. Aquesta 
petició rep quatre adhesions.


– S’acorda convertir les e-peticions públiques en pri-
vades i tramitar-les conjuntament amb la resta d’es-
crits relatius a participacions preferents.


– Es demana un informe sobre el contingut de la peti-
ció al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


– La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe 
del Departament d’Economia i Coneixement als pe-
ticionaris, enviar un recull de les tramitacions par-
lamentàries aprovades pel Parlament sobre aquesta 
qüestió i no tancar la tramitació fins que la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors no acabi els treballs.


Escrit relatiu a les participacions preferents (3)


Persona peticionària: M. M. L.
Registre d’entrada núm.: 41667
Data: 25.01.2012
Tram.: 126-00031/09
Procedència: Barcelona 
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participaci-
ons preferents amb bancs i caixes creient que eren un 
dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


– S’admet la petició a tràmit.


– S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aques-
ta petició rep quatre adhesions.


– S’acorda convertir les e-peticions públiques en pri-
vades i tramitar-les conjuntament amb la resta d’es-
crits relatius a participacions preferents.


– Es demana un informe sobre el contingut de la peti-
ció al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


– La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe 
del Departament d’Economia i Coneixement als pe-
ticionaris, enviar un recull de les tramitacions par-
lamentàries aprovades pel Parlament sobre aquesta 
qüestió i no tancar la tramitació fins que la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors no acabi els treballs.


Escrit relatiu a les participacions preferents (4)


Persona peticionària: R. F. G.
Registre d’entrada núm.: 45770
Data: 20.02.2012
Tram.: 126-00032/09
Procedència: Gironella (Berguedà)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de la 
gent gran que ha signat les anomenades participaci-
ons preferents amb bancs i caixes creient que eren un 
dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


– S’admet la petició a tràmit.


– S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aques-
ta petició rep quatre adhesions.


– S’acorda convertir les e-peticions públiques en pri-
vades i tramitar-les conjuntament amb la resta d’es-
crits relatius a participacions preferents.


– Es demana un informe sobre el contingut de la peti-
ció al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
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ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


– La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe 
del Departament d’Economia i Coneixement als pe-
ticionaris, enviar un recull de les tramitacions par-
lamentàries aprovades pel Parlament sobre aquesta 
qüestió i no tancar la tramitació fins que la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors no acabi els treballs.


Escrit relatiu a les participacions preferents (5)


Persona peticionària: I. L. S.
Registre d’entrada núm.: 56218
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00034/09
Procedència: Platja d’Aro (Baix Empordà)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participaci-
ons preferents amb bancs i caixes creient que eren un 
dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


– S’admet la petició a tràmit.


– S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aques-
ta petició rep quatre adhesions.


– S’acorda convertir les e-peticions públiques en pri-
vades i tramitar-les conjuntament amb la resta d’es-
crits relatius a participacions preferents.


– Es demana un informe sobre el contingut de la peti-
ció al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


– La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe 
del Departament d’Economia i Coneixement als pe-
ticionaris, enviar un recull de les tramitacions par-


lamentàries aprovades pel Parlament sobre aquesta 
qüestió i no tancar la tramitació fins que la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors no acabi els treballs.


Escrit relatiu a les participacions preferents (6)


Persona peticionària: Y. C. C.
Registre d’entrada núm.: 56221
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00037/09
Procedència: Santa Bàrbara (Montsià)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participaci-
ons preferents amb bancs i caixes creient que eren un 
dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


– S’admet la petició a tràmit.


– S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aques-
ta petició rep quatre adhesions.


– S’acorda convertir les e-peticions públiques en pri-
vades i tramitar-les conjuntament amb la resta d’es-
crits relatius a participacions preferents.


– Es demana un informe sobre el contingut de la peti-
ció al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


– La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe 
del Departament d’Economia i Coneixement als pe-
ticionaris, enviar un recull de les tramitacions par-
lamentàries aprovades pel Parlament sobre aquesta 
qüestió i no tancar la tramitació fins que la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors no acabi els treballs.
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Escrit relatiu a les participacions preferents (7)


Persona peticionària: M. A. F.
Registre d’entrada núm.: 56222
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00038/09
Procedència: El Perelló (Baix Ebre)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participaci-
ons preferents amb bancs i caixes creient que eren un 
dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


– S’admet la petició a tràmit.


– S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aques-
ta petició rep quatre adhesions.


– S’acorda convertir les e-peticions públiques en pri-
vades i tramitar-les conjuntament amb la resta d’es-
crits relatius a participacions preferents.


– Es demana un informe sobre el contingut de la peti-
ció al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


– La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe 
del Departament d’Economia i Coneixement als pe-
ticionaris, enviar un recull de les tramitacions par-
lamentàries aprovades pel Parlament sobre aquesta 
qüestió i no tancar la tramitació fins que la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors no acabi els treballs.


4.2. Peticions provinents de la X Legislatura 


4.2.1. Peticions escrites


Escrit relatiu a l’adquisició per tanteig i retracte de 
finques contigües


Persona peticionària: J. C. P.
Registre d’entrada núm.: 58653


Data: 11.03.2014
Tram.: 125-00030/10
Procedència: Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El peticionari exposa que la llei li atorga formalment 
un dret de tanteig i retracte per a comprar les propie-
tats que envolten la seva i que aquest dret no és prac-
ticable. El peticionari considera que, per a impugnar 
una venda en un termini de vuit dies, hauria de tenir 
una persona a les notaries i els registres de la propie-
tat. El peticionari considera que es podria regular el 
dret de manera que la venda no es pogués produir si 
no es porta un document de renúncia dels veïns que 
tinguin dret a comprar perquè tenen finques contigües 
a la que es ven.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Justícia.


4.2.2 Peticions electròniques


Escrit relatiu a les participacions preferents (9)


Persona peticionària: R. C. R.
Registre d’entrada núm.: 985
Data: 21.01.2013
Tram.: 126-00005/10
Procedència: Vilassar de Mar (Maresme)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit reitera arguments esgrimits en 
altres escrits que s’han titulat «Escrit relatiu a les par-
ticipacions preferents», rebuts la legislatura passada.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’acorda tramitar-la conjuntament amb la resta d’es-
crits relatius a participacions preferents.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.
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Escrit relatiu als prefixos de telefonia fixa


Persona peticionària: F. R. F.
Registre d’entrada núm.: 54937
Data: 11.02.2014
Tram.: 126-00042/10
Procedència: Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que no hi hagi prefixos provi-
sionals per als telèfons fixos i que hi hagi una llista 
de telefonia única per a tot Catalunya. El peticionari 
mateix adverteix que cal que Catalunya tingui compe-
tències en telecomunicacions per a introduir els can-
vis que proposa.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Empresa i Ocupació.


Escrit relatiu a l’energia per fusió


Persona peticionària: F. R. F.
Registre d’entrada núm.: 60602
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00043/10
Procedència: Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que s’expliquin a la societat i 
als diputats els avantatges de l’energia per fusió i que 
Catalunya no renunciï a aquest tipus d’energia. El pe-
ticionari explica que s’està emprant de manera experi-
mental a França i que sembla molt rendible.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Empresa i Ocupació.


Escrit relatiu a la reordenació del cap de Creus


Persona peticionària: C. S. T.
Registre d’entrada núm.: 60603
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00044/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


La peticionària explica que ha engegat una campanya 
a la plataforma Change.org perquè no es faci una le-
gislació específica relativa a la cala Montjoi, on es vol 
edificar El Bulli Foundation. La peticionària informa 
que actualment té 1.342 signatures.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Escrit relatiu al transport de viatgers


Persona peticionària: J. M. V.
Registre d’entrada núm.: 60604
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00045/10
Procedència: Girona 
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que s’anul·li «el dret de priori-
tat de la llei catalana de transport de viatgers» perquè 
considera que el dret de preferència de l’anterior con-
cessionari no s’adequa a la normativa europea ni a la 
legislació de contractes de l’Estat.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es converteix en una e-petició de caràcter privat.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Escrit relatiu als animals domèstics


Persona peticionària: X. R. F.
Registre d’entrada núm.: 60605
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00046/10
Procedència: Munic (Alemanya)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari proposa, per tal d’evitar el sacrifici 
d’animals de companyia, prohibir o limitar la cria 
d’animals i limitar-ne la venda tot imposant impostos 
penalitzadors, fer un seguiment dels venedors d’ani-
mals per internet, afavorir que els centres d’acollida 
adoptin animals, imposar l’obligatorietat dels xips 
identificadors, eliminar les sancions econòmiques per 
passejar gossos sense corretja, augmentar les penes 
per maltractament animal, prohibir els correbous i 
ampliar les subvencions als centres d’acollida.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos.
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Escrit relatiu a la signatura no presencial de les iniciat
ives legislatives populars


Persona peticionària: F. J. P. A.
Registre d’entrada núm.: 61589
Data: 31.03.2014
Tram.: 126-00047/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari proposa un canvi en la legislació refe-
rent a les iniciatives legislatives populars (ILP) de ma-
nera que es pugui emprar una plataforma similar a la 
de les e-peticions per a adherir-s’hi. Així mateix, pro-
posa que les adhesions a una ILP es puguin fer també 
a les oficines d’atenció al ciutadà (OAC) i als caixers 
automàtics i per mitjà d’una aplicació per a telèfons 
intel·ligents (smartphones).


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de quatre mesos.


Es tramet a la ponència de la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de 
febrer, de la iniciativa legislativa popular, perquè en 
tingui coneixement.


Escrit relatiu als drets dels legitimaris


Persona peticionària: J. M. V.
Registre d’entrada núm.: 60606
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00048/10
Procedència: Girona 
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que es configurin com a drets 
dels legitimaris la informació i l’assistència a l’acte 
de signatura de l’acceptació de l’herència per part de 
l’hereu i que tinguin dret a tenir una còpia de l’escrip-
tura. El peticionari considera que actualment els le-
gitimaris no tenen prou informació per a calcular la 
llegítima que els correspon.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Justícia.


Escrit relatiu als animals de companyia


Persona peticionària: L. J. N.
Registre d’entrada núm.: 60607
Data: 24.03.2014


Tram.: 126-00049/10
Procedència: Torredembarra (Tarragonès)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


La peticionària explica que ha engegat una campa-
nya a la plataforma Change.org perquè es prohibeixi 
la venda d’animals de companyia. La idea és que les 
botigues actuals puguin donar sortida als animals dels 
refugis municipals i les societats protectores d’ani-
mals. La peticionària informa que actualment té unes 
5.000 signatures.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de quatre mesos.


Escrit relatiu a la venda de llibres descatalogats de les 
biblioteques


Persona peticionària: E. R. M.
Registre d’entrada núm.: 60608
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00050/10
Procedència: Begues (Baix Llobregat)
Matèria: Cultura


Resum i consideracions: 


La peticionària explica que és bibliotecària i que du-
rant la seva experiència professional sempre s’ha vist 
forçada a llençar llibres que es donen de baixa, per 
manca d’espai i ús, i que no es poden vendre perquè 
la llei estableix un procediment molt burocràtic (in-
ventariar-los, taxar-los, etc.). La peticionària proposa 
que es puguin vendre, per exemple, per Sant Jordi per 
un euro i que, amb la recaptació, es comprin novetats.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la peti-
ció al Departament de Cultura, especialment sobre la 
possibilitat de canviar la normativa respecte a aquesta 
qüestió.


Escrit relatiu a les dotacions pressupostàries en matè
ria de salut mental


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 66111
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00051/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que s’augmentin les partides 
pressupostàries en matèria de salut mental, i també 
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que s’aposti per la prevenció en aquest camp. Demana, 
a més, que es creï un institut català de salut mental.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Salut.


Escrit relatiu a les ensenyes oficials


Persona peticionària: G. V. M.
Registre d’entrada núm.: 66112
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00052/10
Procedència: Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El peticionari sol·licita que el Parlament de Catalunya 
demani «un aclariment a les forces polítiques o gover-
nants de l’Estat perquè ens expliquin quins actes estan 
permesos dins la legalitat, quins no, i per què», espe-
cialment després de la crema d’una senyera durant un 
partit de futbol.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes.


Escrit relatiu a les beques per a l’estudi


Persona peticionària: G. V. M.
Registre d’entrada núm.: 66113
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00053/10
Procedència: Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell)
Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


El peticionari planteja un debat sobre les beques per a 
l’estudi i demana que s’arribi a un consens per a avan-
çar el moment en què es demanen i eventualment es 
concedeixen les beques.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes.


Escrit relatiu als terminis de les tramitacions parla
mentàries


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 66114
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00054/10


Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari planteja que es redueixi el nombre de 
pròrrogues en el procediment de tramitació de les 
lleis i que les ponències tinguin un termini d’actuació, 
de manera que, en els casos en què se n’hagi d’allargar 
la durada, calgui presentar un primer informe per a 
poder decidir si continua els treballs o no, o que even-
tualment es posi un termini amb pròrrogues taxades 
per al funcionament de les ponències. El peticionari 
planteja que en el darrer mes de la legislatura totes les 
ponències actives estiguin obligades a acabar els tre-
balls perquè en la darrera sessió plenària els diputats 
s’hi puguin pronunciar.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet a la Mesa del Parlament perquè s’hi pro-
nunciï.


Escrit relatiu a la informació accessible en la pàgina 
web del Parlament


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 66115
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00055/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari planteja diversos assumptes relacio-
nats amb la informació accessible en la pàgina web 
del Parlament: (a) vol que es publiquin els projectes 
de llei i les proposicions que s’han de presentar a les 
Corts Generals dins la pestanya «Activitat parlamen-
tària»; (b) reclama que les aportacions escrites en els 
procediments legislatius es publiquin com es fa amb 
les transcripcions de les compareixences; (c) vol que 
els dossiers legislatius s’actualitzin periòdicament; (d) 
es queixa que els grups parlamentaris han abandonat 
l’espai Escó 136 i hi ha aportacions sense resposta, i 
(e) es lamenta que hi hagi projectes de llei interessants 
que no estan publicats a l’espai Escó 136.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet a la Mesa del Parlament perquè s’hi pro-
nunciï.


Escrit relatiu a l’impuls de la indústria dels videojocs


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 66116
Data: 06.05.2014
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Tram.: 126-00056/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari suggereix que el Parlament aprovi una 
resolució per a impulsar la indústria dels videojocs de 
qualitat. El peticionari redacta unes notes de contingut 
que podrien servir de base per a la resolució, en què 
s’insta el Govern a elaborar un pla específic i prendre 
les mesures necessàries per a promoure aquesta indús-
tria, atreure inversions i empreses potents del sector a 
Catalunya i organitzar esdeveniments internacionals.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Empresa i Ocupació i al Departa-
ment de Cultura.


Escrit relatiu a la redacció d’un llibre blanc sobre Ca
talunya com a nou estat


Persona peticionària: E. A. G.
Registre d’entrada núm.: 66117
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00057/10
Procedència: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Govern, a semblança del 
Govern d’Escòcia, redacti un llibre blanc que expli-
qui, de manera accessible i neutral, el procés mitjan-
çant el qual es vol proclamar un estat per a Catalunya 
i com seria l’organització d’aquest nou estat.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes.


Escrit relatiu a la licitació de línies de transport


Persona peticionària: J. M. V.
Registre d’entrada núm.: 66118
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00058/10
Procedència: Girona 
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que es treguin a concurs les lí-
nies de transport que actualment estan en pròrroga, i 
que les noves licitacions obtinguin cànons més com-
petitius.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es converteix en una e-petició de caràcter privat.


Es tramita conjuntament amb la petició 126-00045/10.


S’acorda aportar aquesta nova petició a la sol·licitud 
d’informació que es va adreçar al Departament de 
Territori i Sostenibilitat a propòsit de la primera pe-
tició.


Escrit relatiu a la retolació en aranès a la ciutat de 
Barcelona


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 67175
Data: 09.05.2014
Tram.: 126-00065/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari proposa que el Parlament modifiqui 
la llei del règim especial d’Aran perquè es retolin en 
aranès determinats cartells i panells informatius de la 
ciutat de Barcelona.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos.


Es tramet als membres de la Proposició de llei del rè-
gim especial d’Aran perquè en tinguin coneixement.


5. Estadístiques


Home
Dona


Entitats o
col·lectius


0


10


20


30


40


50


60


70


80


Naturalesa dels peticionaris







 61 | Sessió plenària 42


0


5


10


15


20


25


30


Classificació per matèries


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45


Alt Empordà
Alt Penedès


Bages
Baix Camp


Baix Ebre
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès


Barcelonès
Berguedà


Garraf
Gironès


Maresme
Montsià
Noguera


Osona
Pla de l'Estany


Pla d'Urgell
Priorat
Segrià
Selva


Tarragonès
Urgell


Vallès Occidental
Vallès Oriental


Andalusia
Aragó


Balears
Galícia


Navarrra
Alemanya


Procedència geogràfica







 62 | Sessió plenària 42


0


10


20


30


40


50


60


Arxivament de
la petició


Inadmissió a
tràmit i


arxivament de
la petició


Tramesa als
grups


parlamentaris


Trasllat de
l'acord al
peticionari


Tramesa al
Síndic de
Greuges


Tramesa a la
Mesa del
Parlament


Tramesa a
l'òrgan


parlamentari
competent


Tramesa a la
comissió


competent


Tramesa a
altres ens


Sol·licitud
d'informe al
departament
competent


Tramitació realitzada


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


10


Sol·licitud d'informes als departaments de la Generalitat i altres ens


0


10


20


30


40


50


60


Arxivament de
la petició


Inadmissió a
tràmit i


arxivament de
la petició


Tramesa als
grups


parlamentaris


Trasllat de
l'acord al
peticionari


Tramesa al
Síndic de
Greuges


Tramesa a la
Mesa del
Parlament


Tramesa a
l'òrgan


parlamentari
competent


Tramesa a la
comissió


competent


Tramesa a
altres ens


Sol·licitud
d'informe al
departament
competent


Tramitació realitzada







Ple del Parlament
Dossier per a la sessió 42


Convocada per al 15 d’octubre de 2014, a les 10.00 h


Segona part


PUNT 17 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el model turístic
Tram. 302-00201/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 81597 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 07.10.2014


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Juli Fernandez 
 Iruela, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el model 
turístic (tram. 300-00211/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1. Revisar el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 
2013-2016 a fi i efecte d’incentivar la innovació, la for-
mació i la participació dels diferents actors del sector 
per garantir la millora de la qualitat i la imatge de la 
marca Catalunya dins del sector turístic.


2. Establir mecanismes de suport al sosteniment del 
sector turístic, mitjançant: 


a) La creació d’una línia d’ajuts específica per la mi-
llora de la competitivitat i l’accés a les noves tecnolo-
gies dels establiments turístics.


b) La creació d’un Pla integral de suport i millora a les 
instal·lacions turístiques que incorpori un finançament 
específic amb una dotació, a través de l’Institut Ca-
talà de Finances, de fins a cinquanta milions d’euros 
anuals, que ha de tenir una continuïtat com a mínim 
durant els propers cinc anys.


3. Revisar la normativa d’establiments d’allotjament 
turístic i d’habitatges d’ús turístic per adequar-la a 
l’aparició de noves necessitats, com a mínim en els 
següents aspectes: 


a) En el supòsit de formulació i tramitació d’ins-
truments de planejament urbanístic que prevegin la 
nova implantació o ampliació d’establiments d’allot-
jament turístic, els Ajuntaments han de sol·licitar 
l’emissió d’informe, amb caràcter preceptiu, a la di-
recció general competent en matèria de turisme, que 
estarà obligada a donar resposta en el termini de dos 
mesos.


b) En els habitatges d’ús turístic que estiguin ubicats 
en edificis d’usos residencials, caldrà tenir l’autoritza-
ció de la comunitat de propietaris perquè l’habitatge 
pugui ser qualificat com a tal i iniciar l’activitat.


c) El període mínim del concepte d’estada de tempo-
rada en els habitatges d’ús turístic.


d) L’habilitació als Ajuntaments per a la ordenació del 
parc d’habitatges d’ús turístic en el si del seu munici-
pi, en funció de la càrrega turística existent i de les ca-
racterístiques urbanístiques del conjunt del municipi i, 
si és el cas, dels seus barris i districtes.


e) La regulació de les habitacions d’ús turístic (bed & 
breakfast) per tal que es pugui exercir aquesta activitat 
de manera legal, amb les obligacions administratives i 
fiscals corresponents.
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4. Elaborar un Pla de control i inspeccions en relació a 
les activitats turístiques en general, i als apartaments i 
habitatges d’ús turístic en particular.


5. En el termini de tres mesos, presentar un Pla in-
tegral de suport i dinamització del turisme rural i el 
turisme de muntanya.


6. Implementar mesures per al foment del turisme 
sostenible, per a la seva adaptació a la nova econo-
mia i per a l’impuls del coneixement, la informació, 
la innovació, la qualitat, les noves tecnologies i la 
preservació del territori i del paisatge, que ha de ser, 
junt amb la cultura, element d’identitat pròpia i alhora 
d’oferta turística diferenciada.


7. Revisar, amb consens amb els diferents operadors, 
l’aplicació de l’impost d’estades turístiques, amb els 
següents elements: 


a) Que la ciutat de Barcelona gestioni el 100% de la 
recaptació d’aquest impost a la ciutat, i es pugui de-
legar perquè a través de les seves pròpies ordenances 
fiscals pugui modificar el tipus entre un màxim i un 
mínim que la pròpia llei ha de preveure.


b) Garantir que els recursos que es destinen als ajun-
taments han de ser per promoció turística, de la soste-
nibilitat mediambiental i infraestructures que tinguin 
relació amb el sector turístic. En qualsevol cas, han 
de ser propostes de despeses noves i no per finançar 
activitats prèvies.


Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Juli Fernandez Iruela
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC


Esmenes presentades
Reg. 83860, 83873, 83881 i 83891 / Admissió  


a tràmit: Presidència del Parlament, 15.10.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
83860)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model 
turístic (tram. 302-00201/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De supressió dels punts 3 i 4 i addició d’uns nous 
punts 3, 4 i 4 bis


3. Promoure de forma urgent, per mitjà d’un Decret-
Llei, les modificacions necessàries a la llei d’urbanis-
me de Catalunya; a la llei del dret a l’habitatge per tal 
de, com a mínim: 


a) Tornar a introduir el requeriment de prèvia llicèn-
cia expressa, i no simple acte de comunicació, per a 
la transformació d’usos residencials d’habitatge en 
allotjaments o apartaments turístics, albergs, hotels o 
qualsevol figura similar.


b) Introduir les mesures necessàries per impedir que en 
un edifici de caràcter residencial, destinat a habitatge, 
es puguin introduir usos d’allotjaments o apartaments 
turístic, albergs, hotels o similar, sense que existeixi 
un planejament urbanístic especial que ho permeti, 
sempre de forma limitada i justificada per l’existència 
d’una demanda turística significativa en el municipi 
respectiu.


c) Tornar a introduir les mesures de la llei del dret a 
l’habitatge, que permetien l’expropiació de l’ús d’ha-
bitatges desocupats de forma injustificada o que no es 
destinin a habitatge permanent, ja sigui en propietat o 
lloguer, per causa d’incompliment de la funció social 
de l’habitatge, per tal de destinar-los a lloguer social.


4. Promoure de forma urgent, per mitjà d’un Decret-
Llei les modificacions necessàries en la llei d’Ordena-
ció Territorial de Catalunya, Llei de Turisme de Ca-
talunya, Pla Territorial General de Catalunya i Plans 
Territorials Parcials vigents per tal de, com a mínim: 


a) Requerir la tramitació i aprovació de Plans especial 
sectorials d’usos turístics, en totes aquelles ciutats, vi-
les, pobles i conurbacions afectats per la massificació 
turística –amb especials incidència en la ciutat de Bar-
celona–, per tal de: 


a.1) limitar, regular i controlar la «càrrega turística 
màxima admissible» per mitjà de paràmetres objectius.


a.2) establir mesures per tal que els Ajuntaments de 
municipis, amb massificació turística, puguin limitar i 
fins i tot prohibir els allotjaments turístics de qualsevol 
mena, no sols en edificis d’habitatges ja existents, sinó 
també en aquells barris o sectors en que predominen 
els habitatges destinats a residència permanent.


a.3) regular les activitats a l’espai públic i a l’espai pri-
vat de caràcter públic (comerços, establiments, allot-
jaments, etc.)


b) Adoptar la mesura de suspensió immediata de con-
cessió de llicències per introduir usos d’allotjaments 
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o apartaments turístic, albergs, hotels o similar, en 
aquells barris o sector de ciutats, viles, pobles i conur-
bacions afectats per la massificació turística, –amb 
especial incidència en la ciutat de Barcelona, fins i 
tant no s’aprovi el corresponent planejament especial 
d’usos turístic-residencials.


4 bis) Que els Departaments de Territori i Sostenibili-
tat, d’Empresa i Ocupació, d’Economia i coneixement 
i d’Interior, estableixin un pla de coordinació dels seus 
serveis d’inspecció urbanístics, d’activitats i fiscal, 
amb els Ajuntaments de municipis afectats, per tal de 
posar fi i sancionar el fenomen dels allotjaments, apar-
taments o albergs turístics irregulars i els actes d’inci-
visme derivats de l’excessiva concentració d’activitats 
turístiques.


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al punt 7


7. Revisar, amb consens amb els diferents operadors i 
entitats veïnals i sindicals, l’aplicació de l’impost d’es-
tades turístiques, amb [...]


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al final de la lletra a del punt 7


a) Que la ciutat de Barcelona gestioni [...] un mínim 
que la pròpia llei ha de preveure, i que aquesta taxa 
es destini a compensar les disfuncions i desequilibris 
socials que provoca l’activitat turística a la ciutat.


4 Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De la lletra b del punt 7.


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un punt 8


8. Modificar la taxa sobre les estades en establiments 
turístics per destinar els recursos del fons a projectes o 
actuacions que persegueixin alguns dels objectius se-
güents: 


a) Recuperar recursos i espais naturals i rurals de Ca-
talunya, com entre d’altres, la conservació de parcs 
naturals i de zones d’interès ecològic i paisatgístic, re-
cuperació de camins per a la pràctica del senderisme i 
l’excursionisme, creació d’infraestructures d’interpre-
tació mediambiental, recuperació del patrimoni natu-
ral, manteniment de les activitats agràries tradicionals 
i de les artesanies locals.


b) Revaloritzar els elements patrimonials i de relle-
vància social, cultural i turística, com per exemple, la 
rehabilitació de patrimoni cultural; senyalització, il-
luminació i condicionament de recursos patrimonials; 
conservació de jaciments arqueològics; recuperació 
d’arquitectures populars; creació de centres per a la 
difusió de tradicions i valors etnogràfics.


c) Remodelar i rehabilitar zones turístiques i promoció 
del turisme rural i l’agroturisme.


d) Revertir els impactes que el turisme (massificació, 
estacionalitat) pugui provocar a les comunitats, a la 
població i als recursos naturals.


e) Millorar l’equilibri Territorial, creant noves àrees 
d’atracció i de desconcentració d’altres zones per a 
equilibrar els efectes positius i negatius que comporta 
el desenvolupament de qualsevol activitat turística.


Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014


Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 83873)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el model turístic (tram. 302-
00201/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 1


«1. Revisar el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 
2013-2016 a fi i efecte de corregir els comportaments 
turístics en quan a incentivar la innovació, la forma-
ció i la participació dels diferents actors del sector per 
garantir la millora de la qualitat i la imatge de les mar-
ques turístiques de Catalunya dins del sector turístic.»
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


De la lletra a, de l’apartat 2


«a) La creació d’una línia d’ajuts específica de com a 
mínim vint milions d’euros per la millora de la compe-
titivitat i l’accés a les noves tecnologies dels establi-
ments turístics.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De la lletra a, de l’apartat 3


«a) En el supòsit de formulació i tramitació d’instru-
ments de planejament urbanístic que prevegin la nova 
implantació o ampliació d’establiments d’allotjament 
turístic, els Ajuntaments han de sol·licitar l’emissió 
d’informe, amb caràcter preceptiu, a la direcció gene-
ral competent en matèria de turisme, que estarà obli-
gada a donar resposta en el termini d’un mes.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De la lletra c, de l’apartat 3


«c) L’estudi de la possibilitat d’establir d’un període 
mínim del concepte d’estada de temporada en els ha-
bitatges d’ús turístic.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


De la lletra e, de l’apartat 3


«e) La regulació, d’acord amb les administracions lo-
cals, de les habitacions d’ús turístic (bed & breakfast) 
per tal que es pugui exercir aquesta activitat de mane-
ra legal, amb les obligacions administratives i fiscals 
corresponents.»


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 4


«4. Elaborar un Pla de control i inspeccions en rela-
ció a les activitats turístiques en general, i als aparta-
ments i habitatges d’ús turístic en particular. Aquest 
Pla de control s’haurà de fer en coordinació amb les 
administracions públiques afectades.»


7 Esmena núm. 7
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 5


«5. En el termini de tres mesos, presentar un Pla in-
tegral de suport i dinamització del turisme rural i el 
turisme de muntanya de natura i aventura.»


8 Esmena núm. 8
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 7


«7. Revisar, amb consens amb els diferents operadors 
i parts implicades, l’aplicació de l’impost d’estades tu-
rístiques [...].»


9 Esmena núm. 9
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


D’una nova lletra a bis, de l’apartat 7


«a) bis. Que el 60% dels recursos obtinguts de la re-
captació de l’impost d’estades turístiques es per a que 
les administracions locals duguin a terme iniciatives 
de promoció turística.»


10 Esmena núm. 10
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


De la lletra b, de l’apartat 7


«b) Garantir que els recursos que es destinen als ajun-
taments han de ser per promoció turística, de la soste-
nibilitat mediambiental i infraestructures que tinguin 
relació amb el sector turístic. En el cas de Barcelona, 
aquests recursos també es destinaran a compensar els 
impactes que el turisme pugui tenir en els barris de la 
ciutat. En qualsevol cas, han de ser propostes de des-
peses noves i no per finançar activitats prèvies.»


Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 83881)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el model turístic (tram. 302-
00201/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. En el marc del Pla estratègic de Turisme 2013-2016, 
incentivar la innovació, la formació i la participació 
dels diferents actors del sector per garantir la millora 
de la qualitat i la imatge de la marca Catalunya dins 
del sector turístic.»


2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Impulsar mecanismes de suport al sosteniment del 
sector turístic, mitjançant: 


a) La creació d’Una línia d’ajuts específica per la mi-
llora de la competitivitat i l’accés a les noves tecnolo-
gies dels establiments turístics.


b) La creació d’Una línia de suport i millora a les 
instal·lacions turístiques que incorpori un finançament 
específic amb una dotació, a través de l’Institut Català 
de Finances, de fins a cinquanta milions d’euros anuals, 
que ha de tenir una continuïtat com a mínim durant els 
propers cinc anys.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Revisar la normativa d’allotjaments i habitatges 
d’ús turístic per tal d’adequar-la a l’aparició de noves 
necessitats. En aquesta revisió s’hauran de considerar 
com a mínim els elements indicats i s’haurà d’informar 
el Parlament sobre la solució adoptada, inclosa la de 
mantenir la situació actual:»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3.a


«a) L’eventual exigència d’un informe preceptiu de les 
autoritats turístiques de la Generalitat en la tramitació 
d’instruments de planejaments urbanístic que prevegin 
noves implantacions d’allotjaments turístics.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3.b


«b) L’eventual necessitat de consentiment de la comu-
nitat de propietaris per a la ubicació d’HUTS en blocs 
de pisos residencials.» 


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 7


«7. Analitzar amb els diferents operadors si és reco-
manable i convenient si hi ha el consens necessari per 
a revisar l’aplicació de l’impost d’estades en establi-
ments turístics en el següents aspectes: 


a) El percentatge del fons destinat al tram de gestió 
municipal


b) L’ampliació dels conceptes turístics, més enllà de la 
promoció, a què els ens locals poden destinar els seus 
ingressos de l’impost.»


Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 83891)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre el model turístic 
(tram. 302-00201/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 2


«Reforçar el programa “Desenvolupament de destina-
cions” del Pla Estratègic de turisme 2013-2016 amb 
l’objectiu de treballar per la millora de la qualitat del 
turisme dels municipis des d’una òptica integral.»


Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014


Marta Rovira i Vergés Agnès Russiñol i Amat
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 
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PUNT 18 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el suport a la innovació en els 
processos productius
Tram. 302-00204/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 81604 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 07.10.2014


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Go-
vern sobre el suport a la innovació en els processos 
productius (tram. 300-00210/10).


Moció


Exposició de motius


El Parlament de Catalunya constata amb preocupació 
que un dels efectes de la crisi econòmica viscuda ha 
estat el de la persistència d’un nivell d’inversió en re-
cerca, desenvolupament i innovació per sota del 2% 
del PIB que es fixa com un objectiu desitjable en el 
context europeu.


Igualment, expressa la necessitat d’avançar especial-
ment en les formes d’inversió de recursos públics en 
recerca, desenvolupament i innovació que tenen un 
efecte de mobilització de recursos privats; de millo-
rar el sistema d’incentius a la carrera investigadors 
centrats en els efectes de la recerca en la millora dels 
processos productius i la creació de llocs de treball 
i en l’optimització dels instruments d’innovació, molt 
especialment, pel creixement i integració de la xarxa 
TECNIO de centres tecnològics.


El Parlament de Catalunya vol expressar també, amb 
aquesta moció, la necessitat urgent de donar un nou 
impuls a les polítiques de suport a la innovació si es 
vol garantir la creació i pervivència de llocs de treball 
amb futur en la nostra economia.


Per tots aquests motius, es presenta la següent 


Moció sobre el suport a la innovació  
en els processos productius: 


El Parlament de Catalunya insta el Govern a


1. Reforçar les polítiques de suport a la innovació en 
els processos productius basant-se en les següents pre-
misses: 


1.1. Una economia innovadora, de valor afegit, del co-
neixement, requereix d’una sòlida base industrial. Les 
polítiques d’innovació, per tant, estaran vinculades a 
les de desenvolupament industrial.


1.2. La necessitat que l’esforç públic en recerca, des-
envolupament i innovació (R+D+i) estigui orientat a 
la mobilització de recursos privats, amb el doble ob-
jectiu de mobilitzar més recursos i, al mateix temps, 
orientar la R+D+i a la millora del teixit productiu.


En aquest sentit, es fixa l’objectiu a cinc anys de des-
tinar una tercera part dels fons estructurals provinents 
d’Europa i dels fons de política de projectes en R+D+i 
propis de la Generalitat a projectes conjunts amb el 
sector privat que comportin una aportació de 2 euros 
privats o més per cada euro públic.


1.3. La voluntat d’introduir un sistema variable de 
finançament de les institucions acadèmiques I cientí-
fiques en funció del pes de la transferència tecnolò-
gica que posin a l’abast de les empreses que generi 
valor afegit, innovació i creació de llocs de treball en 
la nostra indústria.


1.4. Assumir el repte de l’Estat emprenedor, la neces-
sitat que aquest sigui actiu en crear ecosistemes inno-
vadors atractius per als projectes disruptius, aquells 
més innovadors i relacionats amb la competitivitat 
a llarg termini, la construcció d’un sistema nacional 
d’innovació i el desenvolupament industrial basat en 
el coneixement.


1.5. Assumir la innovació com a prioritat en els pres-
supostos propis, tot comptant amb els recursos ge-
nerats en altres administracions però sense delegar 
exclusivament en aquests la responsabilitat de donar 
suport a la innovació.


1.6. Utilitzar la compra pública innovadora com a mo-
tor per a la innovació.


1.7. Donar als centres tecnològics i, en especial, als 
Centres Tecnològics Avançats (CTS’s) de la xarxa Tec-
nio un rol central dins el model d’innovació industrial.


Som un país de petita i mitjana empresa i, per tant, 
d’empreses amb la necessitat de recolzar la seva in-
novació en estructures externes a l’empresa, amb una 
oferta tecnològica de primer nivell i útil per al teixit 
productiu.


El Parlament constata que el nivell de facturació ac-
tual dels centres tecnològics de Catalunya està molt 
per sota el potencial de l’economia catalana i insta el 
Govern a fixar-se l’objectiu de multiplicar-ho per 4 o 
més en l’horitzó 2020.


2. Desenvolupar l’objectiu d’optimització dels instru-
ments d’innovació fixat en l’Acord per al Diàleg Social 
Permanent i, per tant, insta el Govern a: 


2.1. Impulsar un procés d’integració dels centres de la 
Xarxa TECNIO orientat a guanyar economies d’esca-
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la, aixecar l’oferta tecnològica pública i privada, els 
serveis d’innovació, incrementar la capacitat comerci-
al i orientar-se millor al servei a la innovació en la pe-
tita i mitjana empresa. Pel que fa als Centres Tecnolò-
gics Avançats, garantir que les iniciatives d’integració 
en curs no suposin pèrdua de connexió empresarial 
ni competència entre ells, arribant a constituir com 
a mínim un gran centre d’innovació que integri tots 
aquells CTA que vulguin formar-ne part.


2.2. Dialogar amb tots els centres de la xarxa TECNIO 
per a que aquest procés es produeixi amb el màxim 
consens.


2.3. El centre, o centres, resultants d’aquest procés 
d’integració operarà amb l’objectiu d’arribar a finan-
çar-se l’any 2017 amb un terç de finançament basal 
públic, un terç de finançament competitiu i un terç de 
facturació de serveis al teixit productiu.


2.4. El Govern promourà aquest procés d’integració 
amb unes aportacions coherents amb l’enunciat als 
punts 2.1 i 2.2, i en cap cas inferiors als 10 milions 
d’euros el 2014, 15 milions el 2015 i 20 milions el 
2016, mitjançant contractes programes plurianuals 
condicionats a l’acompliment d’objectius.


2.5. Es formularà un nou model de col·laboració esta-
ble amb els altres centres TECNIO, que n’augmenti 
l’eficàcia i les sinèrgies i els aglutini al voltant d’es-
tructures comunes vinculades a les universitats de re-
ferència.


2.6. S’establiran centres de referència per a sectors 
industrials definits a l’estratègia catalana d’especialit-
zació (RIS3).


3. Presentar al Parlament les actuacions dutes a terme 
per afavorir l’esmentat procés d’integració dels cen-
tres tecnològics.


4. Presentar al Parlament les actuacions dutes a ter-
me per al compliment del que s’establia a les mocions 
51/X i 131/X en relació a la modificació dels criteris 
d’acreditació i avaluació del personal de recerca de-
pendent d’universitats i centres de recerca que n’in-
crementi la valoració per a la inscripció de patents i la 
transferència tecnològica al sector productiu.


5. Presentar al Parlament les actuacions dutes a terme 
per a potenciar els doctorats industrials i l’avaluació 
dels resultats dels primers programes.


Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2014


Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC


Esmenes presentades
Reg. 83858 i 83869 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 15.10.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 83858)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el suport a la innovació en els processos productius 
(tram. 302-00204/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista


Addició en el punt 1.1


«1.1. Una economia innovadora, de valor afegit, del 
coneixement, requereix d’una sòlida base industrial. 
Les polítiques d’innovació, per tant, estaran vincu-
lades també a les de desenvolupament industrial per 
assolir aquest objectiu.»


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista


Addició en el punt 1.2


«1.2. La necessitat que l’esforç públic en recerca, des-
envolupament i innovació (R+D+I) estigui orientat 
també a la mobilització de recursos privats, amb el 
doble objectiu de mobilitzar més recursos i, al mateix 
temps, orientar la R+D+I a la millora del teixit pro-
ductiu.


En aquest sentit, es fixa l’objectiu a cinc anys de des-
tinar una tercera part dels fons estructurals provinents 
d’Europa i dels fons de política de projectes en R+D+I 
propis de la Generalitat a projectes conjunts amb el 
sector privat que comportin una aportació de 2 euros 
privats o més per cada euro públic. Aquest objectiu 
contemplarà l’assoliment de l’objectiu global de despe-
sa (pública i privada) del 2% del PIB.»


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista


Addició al final del paràgraf del punt 1.3


«1.3.La voluntat d’introduir un sistema variable de 
finançament de les institucions acadèmiques i cientí-
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fiques en funció del pes de la transferència tecnolò-
gica que posin a l’abast de les empreses que generi 
valor afegit, innovació i creació de llocs de treball 
en la nostra indústria. Aquest sistema d’incentius de 
transferència tecnològica es dirigirà als nostres inves-
tigadors, dins les universitats catalanes, per tal que 
la participació i lideratge en projectes públic-privats, 
les llicències de patents a empreses i d’altres incentius 
siguin valorats en el currículum de l’investigador i la 
seva promoció.»


4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP Socialista


Addició d’un nou paràgraf al final del punt 1.4


«En aquest sentit, el Govern comptarà amb els Parcs 
Científics i tecnològics i els campus d’excel·lència in-
ternacional de Catalunya com a ecosistemes d’inno-
vació enfortint-los com a l’instrument òptim per a les 
sinèrgies entre universitat i empresa i per al desenvolu-
pament territorial i social.»


5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP Socialista


Addició al final del paràgraf del punt 1.5


«1.5. Assumir la innovació com a prioritat en els 
pressupostos propis, tot comptant amb els recursos 
generats en altres administracions però sense delegar 
exclusivament en aquests la responsabilitat de donar 
suport a la innovació. En aquest sentit, en els pressu-
postos del 2015 s’augmentaran les polítiques d’innova-
ció en un 30% en relació a la de l’any 2014.»


6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP Socialista


Addició al final del punt 2.2


«2.2. Dialogar amb tots els centres de la xarxa TECNIO 
per a que aquest procés es produeixi amb el màxim con-
sens. Cal constatar que alguns d’aquests centres tenen 
un fort arrelament territorial i formen part d’ecosiste-
mes d’innovació, per tant, caldrà garantir que es man-
tinguin com a tals amb aquesta doble naturalesa.»


7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP Socialista


Addició en el punt 3


«3. Presentar al Parlament, a través de la comissió 
d’empresa i ocupació, les actuacions dutes a terme per 


afavorir l’esmentat procés d’integració dels centres 
tecnològics.»


8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista


Addició en el punt 4


«4. Presentar al Parlament, a través de la comissió 
d’empresa i ocupació, les actuacions dutes a terme per 
al compliment del que s’establia a les mocions 51/X i 
131/X en relació a la modificació dels criteris d’acre-
ditació i avaluació del personal de recerca dependent 
d’universitats i centres de recerca que n’incrementi la 
valoració per a la inscripció de patents i la transferèn-
cia tecnològica al sector productiu.»


9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP Socialista


Addició en el punt 5


«5. Presentar al Parlament, a través de la comissió 
d’empresa i ocupació, les actuacions dutes a terme per 
a potenciar els doctorats industrials i l’avaluació dels 
resultats dels primers programes.»


Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
83869)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Lorena Vicioso Adria, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el suport 
a la innovació en els processos productius (tram. 302-
00204/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou punt 0 abans del punt 1


0. Fer una revisió del Pacte Nacional per la recerca i la 
innovació conjuntament amb els agents implicats per 
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a que es compleixi l’objectiu i compromisos del Pacte i 
així arribar acomplir el 2% del PIB reforçant les acci-
ons encaminades a la transferència de coneixement tal 
i com estableix l’estratègia UE 2020 i RISC3.


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un incís al punt 1.2


1.2. La necessitat que una part l’esforç públic en re-
cerca, desenvolupament [...] teixit productiu.


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 1.2 bis


1.2 bis La recerca i la innovació han de ser la base 
de la nostra activitat productiva per tal de mantenir la 
prosperitat i l’estat de benestar al nostre país, es per 
això que cal: 


a) Donar prioritat a les línies de recerca i innovació 
orientades a l’estalvi i l’eficiència energètica i a la llui-
ta contra el canvi climàtic. En especial: les energies 
renovables descentralitzades, la gestió i planificació 
de l’ús sostenible de l’aigua, la gestió dels residus i el 
reciclatge, la mobilitat sostenible de persones i merca-
deries.


b) Donar prioritat a les línies de recerca orientades al 
benestar de les persones: estudiar els nous marcs d’in-
serció laboral; prevenció i cura per la salut, cohesió 
social i gestió de la complexitat; nous mètodes d’apre-
nentatge; exploració de camins de participació en la 
cultura, l’esport o altres activitats cíviques.


c) Evitar qualsevol aportació a la recerca i la transfe-
rència tecnològica amb finalitats militars i compromís 
amb els principis de la promoció de la pau.


4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Del punt 1.3


1.3. La voluntat d’introduir un sistema variable de fi-
nançament de les institucions acadèmiques I científi-
ques en funció del pes de la transferència tecnològica 
que posin a l’abast de les empreses que generi valor afe-
git, innovació i creació de llocs de treball en la nostra 
indústria.


1.3 elaborar un sistema d’incentius per a generar la 
transferència tecnològica i finançar a les institucions 
acadèmiques i científiques en funció de la qualitat i 
l’impacte social, que posin a l’abast de les empreses 
per tal de generar llocs de treball en la nostra indus-
tria.


5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al punt 1.4


1.4 Assumir el repte de l’Estat emprenedor, la neces-
sitat que aquest sigui actiu en crear ecosistemes inno-
vadors atractius per als projectes disruptius, aquells 
més innovadors i relacionats amb la competitivitat 
a llarg termini, la construcció d’un sistema nacional 
d’innovació i el desenvolupament industrial basat en 
el coneixement.


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al punt 2.1


2.1 Impulsar un procés integració col·laboració i co-
ordinació dels centres de la Xarxa TECNIO orientat 
a guanyar economies d’escala, aixecar l’oferta [...] for-
mar-ne part.


7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al punt 2.2


2.2 Dialogar amb tots els centres de la xarxa TECNIO 
i amb els actors locals i sectors implicats per a que 
aquest procés es produeixi amb el màxim consens.


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Del punt 2.3


2.3. El centre, o centres, resultants d’aquest procés 
d’integració col·laboració i coordinació operarà amb 
l’objectiu d’arribar a finançar-se l’any 2017 amb el mí-
nim un terç de finançament basal públic, un terç de fi-
nançament competitiu i un terç de facturació de serveis 
al teixit productiu.
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9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Del punt 2.4


2.4 El Govern promourà aquest procés d’integració 
col·laboració i coordinació amb unes aportacions 
coherents amb l’enunciat als punts 2.1 i 2.2, i en cap 
cas inferiors als10 milions d’euros el 2014, 15 mili-
ons el 2015 i 20 milions el 2016,mitjançant contractes 
programes plurianuals condicionats a l’acompliment 
d’objectius.


Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014


Dolors Camats i Luis Lorena Vicioso Adria
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA  
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PUNT 19 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques públiques amb re-
lació a l’economia col·laborativa
Tram. 302-00205/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 81605 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 07.10.2014


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques públiques amb relació a 
l’economia col·laborativa (tram. 300-00213/10).


Moció


1. El Parlament constata que l’emergència de noves 
formes de consum col·laboratiu suposa alhora reptes 
i oportunitats degut al seu impacte social i econòmic, 
i manifesta la necessitat d’adaptar el marc normatiu 
per tal de garantir la màxima seguretat jurídica per als 
consumidors, operadors econòmics i administracions 
públiques.


2. El Parlament acorda impulsar una Comissió d’Es-
tudi sobre Consum Col·laboratiu amb l’objectiu de 
determinar un marc general d’actuació de les admi-
nistracions públiques, incloses noves propostes de re-
gulació normativa si s’escau, amb un treball conjunt 
dels grups parlamentaris, representants d’operadors 
econòmics i de consumidors i d’administracions pú-
bliques catalanes.


Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014


Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 


Esmenes presentades
Reg. 83857 i 83880 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 15.10.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 83857)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques públiques amb relació a l’economia col-
laborativa (tram. 302-00205/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP Socialista


En el punt 1


«1. El Parlament constata que l’emergència de noves 
formes de consum col·laboratiu suposa alhora reptes 
i oportunitats degut al seu impacte social i econòmic, 
i manifesta la necessitat d’adaptar el marc normatiu 
per tal de garantir la màxima seguretat jurídica per ais 
consumidors, operadors econòmics i administracions 
públiques insta al Govern de la Generalitat a adaptar 
el marc normatiu, en el termini de 6 mesos, per tal de 
garantir la màxima seguretat jurídica per als consu-
midors, operadors econòmics i administracions públi-
ques.»


2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP Socialista


En el punt 2


«2. El Parlament acorda impulsar una Comissió d’Es-
tudi sobre consum col·laboratiu insta el Govern a ana-
litzar i estudiar les noves formes de consum i economia 
col·laborativa amb l’objectiu de presentar un pla d’ac-
tuació, en el termini de 6 mesos, per tal de determinar 
un marc general d’actuació de les administracions pú-
bliques.»


Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 83880)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques públiques amb re-
lació a l’economia col·laborativa (tram. 302-00205/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió


Al punt 2


«2. El Parlament acorda impulsar una Comissió d’Es-
tudi sobre Consum Col·laboratiu amb l’objectiu de 
determinar un marc general d’actuació de les admi-
nistracions públiques, incloses noves propostes de re-
gulació normativa si s’escau, amb un treball conjunt 
dels grups parlamentaris, representants d’operadors 
econòmics i de consumidors i d’administracions pú-
bliques catalanes tenint en compte l’encàrrec que es va 
fer al Govern en el punt IV.1.g de la Resolució 776/X.»


Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU 
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PUNT 20 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el model turístic
Tram. 302-00206/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 81751 i 83861 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 07.10.2014 i 


Presidència del Parlament, 15.10.2014


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre el model turístic 
(tram. 300-00209/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1. Promoure de forma urgent, per mitjà d’un Decret-
Llei, les modificacions necessàries a la llei d’urbanis-
me de Catalunya; a la llei del dret a l’habitatge per tal 
de, com a mínim: 


a) Tornar a introduir el requeriment de prèvia llicèn-
cia expressa, i no simple acte de comunicació, per a 
la transformació d’usos residencials d’habitatge en 
allotjaments o apartaments turístics, albergs, hotels o 
qualsevol figura similar.


b) Introduir les mesures necessàries per impedir que 
en un edifici de caràcter residencial, destinat a habi-
tatge, es puguin introduir usos d’allotjaments o apar-
taments turístic, albergs, hotels o similar, sense que 
existeixi un planejament urbanístic especial que ho 
permeti, sempre de forma limitada i justificada per 
l’existència d’una demanda turística significativa en el 
municipi respectiu.


c) Tornar a introduir les mesures de la llei del dret a 
l’habitatge, que permetien l’expropiació de l’ús d’ha-
bitatges desocupats de forma injustificada o que no es 
destinin a habitatge permanent, ja sigui en propietat o 
lloguer, per causa d’incompliment de la funció social 
de l’habitatge, per tal de destinar-los a lloguer social.


2. Promoure de forma urgent, per mitjà d’un Decret-
Llei les modificacions necessàries en la llei d’Ordena-
ció Territorial de Catalunya, Llei de Turisme de Ca-
talunya, Pla Territorial General de Catalunya i Plans 
Territorials Parcials vigents per tal de, com a mínim: 


a) Requerir la tramitació i aprovació de Plans especi-
al sectorials d’usos turístics, en totes aquelles ciutats, 
viles, pobles i conurbacions afectats per la massifica-
ció turística, –amb especials incidència en la ciutat de 
Barcelona–, per tal de: 


a.1) limitar, regular i controlar la «càrrega turística 
màxima admissible» per mitjà de paràmetres objec-
tius.


a.2) establir mesures per tal que els Ajuntaments de 
municipis, amb massificació turística, puguin limitar 
i fins i tot prohibir els allotjaments turístics de qualse-
vol mena, no sols en edificis d’habitatges ja existents, 
sinó també en aquells barris o sectors en que predo-
minen els habitatges destinats a residència permanent.


a.3) regular les activitats a l’espai públic i a l’espai pri-
vat de caràcter públic (comerços, establiments, allot-
jaments, etc)


b) Adoptar la mesura de suspensió immediata de con-
cessió de llicències per introduir usos d’allotjaments 
o apartaments turístic, albergs, hotels o similar, en 
aquells barris o sector de ciutats, viles, pobles i co-
nurbacions afectats per la massificació turística, –amb 
especial incidència en la ciutat de Barcelona, fins i 
tant no s’aprovi el corresponent planejament especial 
d’usos turístic-residencials.


3. Que els Departaments de Territori i Sostenibilitat, 
d’Em presa i Ocupació, d’Economia i coneixement i 
d’In terior, estableixin un pla de coordinació dels seus 
serveis d’inspecció urbanístics, d’activitats i fiscal, 
amb els Ajuntaments de municipis afectats, per tal 
de posar fi i sancionar el fenomen dels allotjaments, 
apartaments o albergs turístics irregulars i els actes 
d’incivisme derivats de l’excessiva concentració d’ac-
tivitats turístiques.


4. Que la Secretaria d’Habitatge del Departament de 
Territori i Sostenibilitat: 


a) Apliqui un programa especial d’adquisició d’ha-
bitatges buits en els barris o sectors afectats per la 
presència de pressió d’usos turístics i allotjaments, 
apartaments o albergs turístics irregulars, per tal de 
destinar-los a lloguer social.


b) Doti de més personal als serveis d’inspecció i disci-
plina en matèria d’habitatge, en col·laboració amb els 
municipis afectats per tal d’ampliar i agilitzar les in-
vestigacions de possibles casos d’assetjament o mob-
bing immobiliari, relacionats amb la concentració de 
pisos turístics en una mateixa finca, aplicant les mesu-
res previstes en la llei del dret a l’habitatge per comba-
tre les actuacions d’assetjament immobiliari.


5. Iniciar canvis en la composició dels òrgans de par-
ticipació dels Patronats i Consorcis de Turisme incor-
porant la presència d’entitats veïnals i sindicals junt 
amb els altres agents que hi participen per garantir 
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una millor anàlisi i la proposta de tots els sectors eco-
nòmics i socials que actuen sobre el territori.


6. Implementar mesures per evitar que la presència 
massiva de turisme encareixi de manera artificial els 
costos de la vida a nombroses zones de la ciutat de 
Barcelona, així com la resta de municipis turístics per 
evitar l’expulsió dels veïns i canviï la fisonomia dels 
barris.


7. Fer complir la legislació vigent en matèria d’hora-
ris, condicions laborals, retribució salarial utilitzant 
tots els mitjans disponibles, com la inspecció de tre-
ball i actuar amb la contundència necessària per eli-
minar el frau de llei i els abusos detectats sobre les 
persones treballadores del sector.


8. Modificar la taxa sobre les estades en establiments 
turístics per destinar els recursos del fons a projectes 
o actuacions que persegueixin alguns dels objectius 
següents: 


a) Recuperar recursos i espais naturals i rurals de Ca-
talunya, com entre d’altres, la conservació de parcs 
naturals i de zones d’interès ecològic i paisatgístic, re-
cuperació de camins per a la pràctica del senderisme i 
l’excursionisme, creació d’infraestructures d’interpre-
tació mediambiental, recuperació del patrimoni natu-
ral, manteniment de les activitats agràries tradicionals 
i de les artesanies locals.


b) Revaloritzar els elements patrimonials i de relle-
vància social, cultural i turística, com per exemple, la 
rehabilitació de patrimoni cultural; senyalització, il-
luminació i condicionament de recursos patrimonials; 
conservació de jaciments arqueològics; recuperació 
d’arquitectures populars; creació de centres per a la 
difusió de tradicions i valors etnogràfics.


c) Remodelar i rehabilitar zones turístiques i promo-
ció del turisme rural i l’agroturisme.


d) Revertir els impactes que el turisme (massificació, 
estacionalitat) pugui provocar a les comunitats, a la 
població i als recursos naturals.


e) Millorar l’equilibri territorial, creant noves  àrees 
d’atracció i de desconcentració d’altres zones per a 
equilibrar els efectes positius i negatius que comporta 
el desenvolupament de qualsevol activitat turística.


9. Destinar el 50 % dels recursos d’aquest Fons tu-
rístic a les administracions locals, en funció de la re-
captació corresponent per establiments i equipaments, 
les quals els destinaran a projectes i/o actuacions què 
s’emmarquin dins dels objectius establerts pel Fons.


10. Deixar exemptes de l’Impost sobre les estades en 
establiments turístics les cases rurals i les cases de pa-
gès lligades a explotacions agrícoles, ramaderes, sil-
vícoles i forestals en totes les seves formes i variants 
atès que ja cobreixen en la seva activitat els objectius 


del Fons turístic i contribueixen al reequilibri territo-
rial.


11. Reforçar els mitjans per a la millora de la  qualitat 
del sector, principalment en l’àmbit de la forma ció 
d’empresaris i treballadors, procurant la col·labora-
ció entre els diversos agents implicats, amb l’objectiu 
de dignificar i posar en valor la professió, en especial 
dels perfils professionals menys qualificats.


Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014


Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA


Esmenes presentades
Reg. 83855, 83874, 83879, 83890 i 


83892 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 15.10.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 83855)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Juli Fernandez Iru-
ela, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model 
de turisme (tram. 302-00206/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP Socialista


Al punt 1.c


«c) Tornar a introduir les mesures de la llei del dret 
a l’habitatge, que permetien l’expropiació temporal de 
l’usdefruit d’habitatges desocupats de forma injustifi-
cada o que no es destinin a habitatge permanent, ja 
sigui en propietat o lloguer, per causa d’incompliment 
de la funció social de l’habitatge, per tal de desti-
nar-los a lloguer social, particularment dels habitat-
ges buits titularitat de les entitats bancàries, creditíci-
es i financeres i de les societats immobiliàries que en 
depenguin i de promotores immobiliàries.»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista


«9. Destinar el 50% dels recursos d’aquest Fons tu-
rístic a les administracions locals, que en el cas de 
la ciutat de Barcelona serà del 100%, en funció de 
la recaptació corresponent per establiments i equipa-
ments, les quals els destinaran a projectes i/o actua-
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cions què s’emmarquin dins dels objectius establerts 
pel Fons.»


Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Juli Fernandez Iruela
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 83874)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el model de turisme (tram. 302-
00206/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 8


«8. Modificar l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics [...].»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 9


«9. Destinar el 60 % dels recursos d’aquest Fons tu-
rístic a les administracions locals, en funció de la re-
captació corresponent per establiments i equipaments, 
les quals els destinaran a projectes i/o actuacions què 
s’emmarquin dins dels objectius establerts pel Fons.»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


D’un nou apartat 9 bis


«9 bis. Transferir a la ciutat de Barcelona la gestió del 
cent per cent de la recaptació de l’impost sobre estades 
turístiques, així com permetre que, a través de les or-
denances municipals, l’Ajuntament de Barcelona mo-
difiqui el tipus de l’impost d’acord amb la pròpia llei 
reguladora de l’impost.»


Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 83879)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el model de turisme (tram. 302-
00206/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Que els Departaments de Territori i Sostenibilitat, 
d’Empresa i Ocupació, d’Economia i Coneixement i 
d’Interior, estableixin un pla de coordinació dels seus 
serveis d’inspecció urbanístics, d’activitats i fiscal, 
amb els Ajuntaments de municipis afectats, per tal 
de posar fi i sancionar el fenomen dels allotjaments, 
apartaments o albergs turístics irregulars i els actes 
d’incivisme derivats de l’excessiva concentració d’acti-
vitats turístiques.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4.b


«b) Col·laborar amb els ens municipals que ho sol-
licitin que per raons de dimensió o manca de recursos 
no puguin exercir les seves competències, com la d’ins-
peccions sobre habitatges en possibles casos de asset-
jament immobiliari.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 7


«7. Continuar les actuacions de control de la legislació 
vigent en matèria d’horaris, condicions laborals, re-
tribució salarial utilitzant tots els mitjans disponibles, 
com la inspecció de treball i actuar amb contundència 
necessària per eliminar el frau de llei i els abusos de-
tectats sobre les persones treballadores del sector.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 11


«11. Continuar les actuacions de control de la legis-
lació vigent en matèria d’horaris, condicions laborals, 
retribució salarial utilitzant tots els mitjans dispo-
nibles, com la inspecció de treball i actuar amb con-
tundència necessària per eliminar el frau de llei i els 
abusos detectats sobre les persones treballadores del 
sector.»


Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 83890)


A la Mesa del Parlament


Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el model de turisme 
(tram. 302-00206/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 1.c 


«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1. c) Tornar a introduir les mesures de la llei del dret 
a l’habitatge, que permetien l’expropiació de l’ús d’ha-
bitatges desocupats de forma injustificada o que siguin 
propietat d’entitats bancàries rescatades amb fons pú-
blics i que no es destinin a habitatge permanent, ja si-
gui en propietat o lloguer, per causa d’incompliment de 
la funció social de l’habitatge, per tal de destinar-los 
a lloguer social.


2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP de Ciutadans


Al punt 2.a 


2.a) Requerir la tramitació i aprovació de Plans espe-
cial sectorials d’usos turístics, en totes aquelles ciu-
tats, viles, pobles i conurbacions afectats per la massi-
ficació turística, –amb especials incidència en la ciutat 
de Barcelona–, per tal de [...]


3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 2.a.2


2. a.2) establir mesures per tal que els Ajuntaments 
de municipis, amb massificació turística, puguin limi-
tar i fins i tot prohibir regular els allotjaments turístics 
de qualsevol mena, no sols en edificis d’habitatges ja 
existents, sinó també en aquells barris o sectors en que 
predominen els habitatges destinats a residència per-
manent.


4 Esmena núm. 4
De supressió 
GP de Ciutadans


Al punt 2.b 


2. b) Adoptar la mesura de suspensió immediata de 
concessió de llicències per introduir usos d’allotja-
ments o apartaments turístic, albergs, hotels o simi-
lar, en aquells barris o sector de ciutats, viles, pobles 
i conurbacions afectats per la massificació turística, 
–amb especial incidència en la ciutat de Barcelona, fins 
i tant no s’aprovi el corresponent planejament especial 
d’usos turístic-residencials.


5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 4, que resta redactat de la següent manera 


4. Que la Secretaria d’Habitatge del Departament de 
Territori i Sostenibilitat doti de més personal als ser-
veis d’inspecció i disciplina en matèria d’habitatge, en 
col·laboració amb els municipis afectats per tal d’am-
pliar i agilitzar les investigacions de possibles casos 
d’assetjament o mobbing immobiliari, relacionats amb 
la concentració de pisos turístics en una mateixa fin-
ca, aplicant les mesures previstes en la llei del dret a 
l’habitatge per combatre les actuacions d’assetjament 
immobiliari.


6 Esmena núm. 6
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 8


8. Analitzar la implantació de l’impost sobre estades 
en establiments turístics, i valorar la seva supressió o 
reformulació, per a garantir la seva utilització finalista 
per a activitats de promoció turística. En cas de modi-
ficar la regulació aplicable a la taxa sobre les estades 
en establiments turístics, destinar els recursos del fons 
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a projectes o actuacions que persegueixin, entre d’al-
tres, els objectius següents.


7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 7 


10. Valorar la possibilitat de deixar exemptes de l’Im-
post sobre les estades en establiments turístics les ca-
ses rurals i les cases de pagès lligades a explotacions 
agrícoles, ramaderes, silvícoles i forestals en totes les 
seves formes i variants atès que ja cobreixen en la seva 
activitat els objectius del Fons turístic i contribueixen 
al reequilibri territorial.


Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014


Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 83892)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el model de turisme 
(tram. 302-00206/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 1.a


«1.a. La declaració responsable per iniciar l’activitat 
haurà d’anar acompanyada d’un certificat de compa-
tibilitat urbanística d’usos que emetran els ens locals.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«a) Requerir la tramitació i aprovació de Plans especi-
al sectorials d’usos turístics, en totes aquelles ciutats, 
viles, pobles i conurbacions afectats per la massifica-
ció turística afluència elevada de turistes –amb especi-
als incidència en la ciutat de Barcelona–, per tal de:»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Adició nou punt 2 bis


«Transferir a l’Ajuntament de Barcelona la competèn-
cia de regulació dels habitatges turístics del seu àmbit 
territorial dins un marc general de regulació de la Ge-
neralitat de Catalunya»


4 Esmena núm. 4
Modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació al punt 3


«Dissenyar i implementar un pla de xoc per fer front 
a la proliferació d’habitatges d’ús turístics no regulats 
reassignant recursos públics i extremant la coordina-
ció de les instàncies públiques implicades: ens locals i 
Generalitat de Catalunya.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Addició al punt 4.a 


«[...] La implementació d’aquest pla queda condicionat 
a la disponibilitat pressupostària.»


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«5. Iniciar canvis en la composició Recomanar can-
vis en la composició dels òrgans de participació dels 
Patronats i Consorcis de Turisme incorporant la pre-
sència d’entitats veïnals i sindicals junt amb els altres 
agents que hi participen per garantir una millor anàli-
si i la proposta de tots els sectors econòmics i socials 
que actuen sobre el territori.»


7 Esmena núm. 7
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«6. Implementar mesures per evitar que la presència 
massiva de turisme encareixi de manera artificial els 
costos de la vida a nombroses zones de la ciutat de 
Barcelona, així com la resta de municipis turístics per 
evitar l’expulsió dels veïns i canviï la fisonomia dels 
barris.»
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8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació punt 7


«Prioritzar les inspeccions de treball en el sector turís-
tic amb l’objectiu d’eliminar el frau i els abusos en les 
condicions laborals dels treballadors d’aquest àmbit.»


Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014


Marta Rovira i Vergés Agnès Russiñol i Amat
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 
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PUNT 21 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la seva gestió econòmica
Tram. 302-00202/10


Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans


Reg. 81602 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 07.10.2014


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu, José Manuel Vi-
llegas Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la seva 
gestió econòmica (tram. 300-00208/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a 


1. De conformitat amb les interlocutòries del Tribunal 
Constitucional, no executar cap partida pressupostària 
destinada a qualsevol actuació referida al desenvolu-
pament de la llei de consultes populars, actuació que 
suposaria incórrer en il·lícits penals.


2. D’acord amb l’article 32 del Decret Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós 
de la llei de finances públiques de Catalunya, presen-
tar de forma immediata en seu parlamentària el Pro-
jecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a 
l’any 2015.


3. Fer efectiu, abans del 31 de desembre de 2014, tots 
els pagaments pendents amb farmàcies, entitats del 
tercer sector social i altres entitats amb les que la 
Generalitat ha signat concerts o convenis de col·la-
boració.


4. En virtut del principi de transparència i de rendi-
ment de comptes, presentar en seu parlamentària un 
informe on es detallin les destinacions de tots els in-
gressos i transferències provinents del Fons de Liqui-
ditat Autonòmica i del Pla de Pagament a Proveïdors. 
Aquest informe haurà de detallar de forma clara les 
partides i quantitats rebudes, les entitats receptores 
d’aquests fons i el deute pendent de la Generalitat.


5. Informar en seu parlamentària de la previsió de la 
recaptació obtinguda per la venda d’actius reals (edi-
ficis i altres) i per les concessions i altres ingressos 
patrimonials previstos en els pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya, incloses en l’actual exercici 
pressupostari i que s’estimen en 2318 milions d’euros.


6. Informar en seu parlamentària de la recaptació total 
obtinguda, fins el dia 1 d’octubre de 2014, en virtut de 
tots els imposts i taxes incorporats per la Generalitat 
de Catalunya en l’actual exercici pressupostari.


Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014


Carina Mejías Sánchez José Manuel Villegas Pérez
Portaveu del GP de C’s Diputat del GP de C’s


Esmenes presentades
Reg. 83856 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 15.10.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 83856)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la seva gestió econòmica (tram. 302-00202/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista


D’una part del punt 1


«1. De conformitat amb les interlocutòries del Tribu-
nal Constitucional, no executar cap partida pressupos-
tària destinada a qualsevol actuació referida al desen-
volupament de la llei de consultes populars, actuació 
que suposaria incórrer en il·lícits penals.»


Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC  
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PUNT 22 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els casos de legionel·losi
Tram. 302-00203/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 81603 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 07.10.2014


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre els casos de legionel·losi (tram. 300-
00212/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya reconeix la tasca dels 
professionals sanitaris i la seva abnegada dedicació a 
la gestió de la crisi epidemiològica de legionel·losi de 
Sabadell i Ripollet.


2. El Parlament de Catalunya rebutja: 


a) L’actuació coordinadora dins del Departament 
de Salut davant la crisi epidemiològica del brot de 
legionel·la al Vallès Occidental.


b) L’actuació informativa del Conseller de Salut da-
vant la crisi epidemiològica del brot de legionel·la al 
Vallès Occidental.


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 


a) Millorar la coordinació entre l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i la Subdirecció General de Vi-
gilància i Resposta a Emergències de Salut Pública 
davant la crisi epidemiològica del brot de legionel·la al 
Vallès Occidental.


b) Millorar els nivells d’informació que el Departa-
ment de Salut ofereix davant la crisi epidemiològica 
del brot de legionel·la al Vallès Occidental.


c) Convertir la Televisió Pública de Catalunya, TV3, 
en un veritable servei públic que informi sobre la 
situa ció de possibles futures crisi epidemiològiques 
com la que ara ens ocupa.


d) Crear una comissió de seguiment, conjuntament 
amb Ajuntaments, associacions de veïns, Consell 
Comarcal, centres hospitalaris de referència i d’altres 
institucions representatives de la població de les zones 
afectades, per coordinar eficientment la participació i 


la informació de tota la població implicada en l’àrea 
de la zona de crisi del brot de legionel·losi del Vallès 
Occidental.


e) Fer pública la darrera versió actualitzada del proto-
col d’actuació en aquests casos de crisi sanitària per 
brot de legionel·losi.


f) Revisar el contingut del protocol aplicat en aquesta 
crisi epidemiològica de legionel·losi, per evitar episo-
dis de descontrol com els viscuts recentment a Saba-
dell i Ripollet i les seves conseqüències.


g) Millorar i reduir el temps de resposta del Departa-
ment de Salut davant futures crisi epidemiològiques 
com l’actual de legionel·losi.


h) Promoure la celebració d’una sessió monogràfica 
sobre legionel·losi a la Comissió de Salut del Parla-
ment, per analitzar amb més profunditat la gestió de 
la crisi de legionel·losi de Sabadell i Ripollet.


Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC


Esmenes presentades
Reg. 82708, 83854 i 83859 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 15.10.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 82708)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu, Carme Pérez Mar-
tínez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els casos de legionel·losi (tram. 302-00203/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 2.b 


2. El Parlament de Catalunya rebutja: 


b) L’actuació informativa del Conseller de Salut i la de-
ficient comunicació pública efectuada pels ens depen-
dents del Departament de Salut davant la crisi epide-
miològica del brot de legionel·la al Vallès Occidental.
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2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 3.a 


3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 


a) Millorar la coordinació entre l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i la Subdirecció General de Vi-
gilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i 
els centres sanitaris dels que parteixi la comunicació 
dels casos de malalties de declaració obligatòria, per 
tal de superar les deficiències i retards detectats davant 
la crisi epidemiològica del brot de legionel·la al Vallès 
Occidental.


3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 3.b 


b) Millorar els nivells d’informació i de comunicació 
que el Departament de Salut ofereix ha demostrat da-
vant la crisi epidemiològica del brot de legionel·la al 
Vallès Occidental.


4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 3.c 


c) Convertir la Televisió Pública de Catalunya, TV3, 
així com també tots els altres mitjans de comunicació 
públics de Catalunya, en un veritable servei públic 
que informin sobre la situació de possibles futures cri-
si epidemiològiques com la que ara ens ocupa.


5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 3.f 


f) Revisar el contingut del protocol aplicat en aquesta 
crisi epidemiològica de legionel·losi, per evitar episo-
dis de descontrol informatiu com els viscuts recent-
ment a Sabadell i Ripollet i les seves conseqüències.


6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou apartat al punt 3


3. i) Revisar i actualitzar les normes de control i man-
teniment de les torres de refrigeració ubicades a Cata-
lunya per tal de disminuir el risc de nous brots.


7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou apartat al punt 3


3. j) Valorar si la torre de refrigeració que ha estat de-
tectada com a possible origen d’aquest brot complia 
totes les normatives obligatòries i, en el seu cas, apli-
car les sancions corresponents.


Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014


Carina Mejías Sánchez Carme Pérez Martínez
Portaveu del GP de C’s Diputada del GP de C’s 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 83854)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els casos 
de legionel·losi (tram. 302-00203/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt 3.a bis


«3.a bis. Reforçar el paper dels Ajuntaments en l’àm-
bit de salut pública a Catalunya canviant el rol actual 
d’entitats consultives i incorporant-los en els àmbits de 
decisió.»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt 3.a ter


«3.a ter. Dotar a la Secretaria de Salut Pública d’un 
director tècnic.»
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista


Addició en el punt 3.b


«3.b. Millorar els nivells d’informació, especialment 
en l’àmbit de la comunicació del risc, que el Departa-
ment de Salut ofereix davant la crisi epidemiològica 
del brot de legionel·la al Vallès Occidental.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista


Modificació dels punts 3.f i 3.g


«Revisar el contingut del protocol aplicat en aquesta 
crisi epidemiològica de legionel·losi per tal de reduir 
el temps de resposta del Departament de Salut davant 
de futures crisis epidemiològiques i alhora incorporar 
mecanismes que garanteixin una correcte comunica-
ció dels risc a la ciutadania per tal de a més d’infor-
mar, es pugui generar confiança en les actuacions de 
l’autoritat sanitària.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista


Modificació del punt 3.h


«3.h. Promoure la celebració d’una sessió monogràfi-
ca sobre l’evolució històrica de les malalties de decla-
ració obligatòria a Catalunya a la Comissió de Salut 
del Parlament.»


Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
83859)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els casos de legionel·losi (tram. 302-
00203/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De tot el punt 2 que resta redactat d’aquesta manera: 


2. El Parlament de Catalunya reprova l’actuació del 
conseller Boi Ruiz per la seva gestió al capdavant del 
Departament de Salut davant la crisi epidemiològica 
dels brots de legionel·la al Vallès Occidental.


2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Lletra a punt 3


3.a) Millorar la coordinació entre l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i la Subdirecció General de Vi-
gilància i Resposta a Emergències de Salut Pública 
davant la crisi epidemiològica del brot de legionel·la al 
Vallès Occidental. davant futures crisis epidemiològi-
ques.


3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Lletra b punt 3


3.b) Millorar els nivells d’informació que el Departa-
ment de Salut ofereix davant d’una la crisi epidemio-
lògica, com han estat els brots del brot de legionel·la al 
Vallès Occidental.


4 Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Del final de la lletra d del punt 3


3.d) Crear una comissió de seguiment, conjuntament 
amb Ajuntaments, associacions de veïns, Consell Co-
marcal, centres hospitalaris de referència i d’altres 
institucions representatives de la població de les zones 
afectades, per coordinar eficientment la participació i 
la informació de tota la població implicada en l’àrea 
de la zona de crisi del brot de legionel·losi del Vallès 
Occidental.
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5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De la lletra h del punt 3


h) Promoure la celebració d’una sessió monogràfica so-
bre legionel·losi a la Comissió de Salut del Parlament, 
per analitzar amb més profunditat la gestió de la crisi 
de legionel·losi de Sabadell i Ripollet.


h) Facilitar als grups parlamentaris tota nova informa-
ció que es derivi dels brots de legionel·losi de Sabadell 
i Ripollet, així com una avaluació tècnica i política de 
la gestió feta d’aquests brots per part del Departament, 
i l’informe epidemiològic dels mateixos brots.


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’una llei i al punt 3


i) Retornar el valor executiu i d’autoritat sanitària 
que tenia l’ASPCAT, en termes polítics, retornant-li la 
personalitat jurídica pròpia que se li va treure, per a 
garantir, entre d’altres, que tingui capacitat executiva 
flexible i àgil, capacitat de cooperació intersectorial i 
interadministrativa, desconcentració al territori i es-
tructura territorial pròpia, i cogovernança amb el món 
local, elements completament essencials per a la gestió 
de crisis de salut pública com la viscuda a Sabadell i 
Ripollet.


7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Duna lletra j al punt 3


j) Recuperar, el 2014, el nivell de 2010 de controls de 
supervisió d’instal·lacions d’alt risc de dispersió de 
legionel·la fets per l’Agència de Salut Pública.


8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’una lletra k al punt 3


k) Garantir que tots els professionals sanitaris i no 
sanitaris que poden participar en el procés d’atenció 
sanitària d’un pacient sospitós d’estar infectat pel vi-
rus d’ebola a Catalunya tenen la informació i formació 
suficient per a aplicar amb èxit els protocols.


9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’una lletra l al punt 3


l) Garantir que tots els centres sanitaris disposin del 
suficients Equips de Protecció Individual adequats per 
la realització de les activitats sanitàries en un cas sos-
pitós d’ebola, i de procediments segurs d’eliminació de 
residus dels equips i el material que hagin tingut con-
tacte amb el pacient.


10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’una lletra m al punt 3


m) Plantejar una campanya institucional, per a infor-
mar amb rigor a la ciutadania sobre com es transmet 
l’ebola, sobre mesures bàsiques de prevenció i sobre 
com actuar davant una sospita d’infecció.


Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014


Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frias
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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