
S U M A R I

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 X legislatura Sèrie P - Número 91

 Cinquè període 19 de desembre de 2014

Ple del Parlament

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

Sessió núm. 46, quarta i darrera reunió

S U M A R I

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre política indus
trial (tram. 30200228/10)  p. 3

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’innovació (tram. 30200233/10)  p. 11

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre esports (tram. 
30200229/10)  p. 21

Declaració
del Parlament de Catalunya de condemna de la violència en 
l’esport (tram. 40100021/10)  p. 28

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
transversals amb relació a la violència contra les dones (tram. 
30200230/10)  p. 29

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
muntanya (tram. 30200231/10)  p. 36

Declaració
del Parlament de Catalunya sobre els beneficis penitenciaris 
(tram. 40100023/10)  p. 44

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de 
l’impost sobre dipòsits en entitats de crèdit i el seu impacte 
en l’execució de la Llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2014 (tram. 30200232/10)  p. 44

Declaració 
del Parlament de Catalunya de condemna de l’atemptat en una 
escola de Peshawar, al Pakistan (tram. 40100022/10)  p. 51

Procediment 
per a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra el 
Reial decret llei 13/2014, del 3 d’octubre, pel qual s’adopten 
mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titulari
tat de centrals nuclears (tram. 21200011/10)  p. 52

Dos fascicles Fascicle primer

fm7
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: 02137976 (general), 02137984 (sèrie P) · DL: B27.9661980 
www.parlament.cat

www.parlament.cat


Sèrie P  Núm. 91 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de desembre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 46.4  3

SESSIÓ NÚM. 46.4

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les nou del matí i 
nou minuts. Presideix la presidenta del Parlament, acom
panyada de tots els membres de la Mesa, la qual és as
sistida per la secretària general i els lletrats Miquel Lluís 
Palomares Amat i 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 de la Presidència, d’Economia i Coneixe
ment, d’Interior, de Territori i Sostenibilitat, d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de Benes
tar Social i Família i d’Empresa i Ocupació.

La presidenta

Reprenem la sessió amb el vint-i-dosè punt de l’ordre 
del dia, que és la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre política industrial, presentada pel 
Grup Socialista.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
política industrial (tram. 302-00228/10)

Té la paraula la il·lustre senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats, diputades, con-
seller. Bé, doncs, el Grup Socialista va fer una interpel-
lació al darrer Ple per parlar de política industrial, 
un tema que ha estat debatut reiteradament en aquest 
Ple, segurament perquè és un tema que ens preocupa i 
molt, probablement perquè –no ho diem nosaltres, ho 
diuen també els experts– un dels elements que ens farà 
probablement sortir de la crisi, poder generar llocs de 
treball i riquesa al nostre territori és tenir una indús-
tria potent que, en aquests moments, no és que no la 
tinguem, però sí que és cert que ha perdut molta força 
a causa d’aquesta crisi que l’ha colpejat d’una manera 
molt forta. Hem perdut, des de l’any 2008, 300.000 
llocs de treball en el sector industrial, cada dia som 
coneixedors d’empreses que tanquen o d’empreses que 
passen part de la seva producció a altres països i, en 
aquest sentit, doncs, perdem llocs de treball i la situ-
ació és va agreujant. Hi ha algunes empreses que, per 
desgràcia, van haver de tancar fa dos anys; aquests 
treballadors encara estan a l’atur, estan a punt de per-
dre, per exemple, la seva prestació de desocupació i, 
per tant, la situació, evidentment, es va agreujant, no?

Nosaltres tampoc volem fer i no hem fet, de fet, una 
moció en negatiu, tot el contrari, el que volem és, 
doncs, ajudar o fer propostes al Govern per intentar 
millorar la política industrial. I en aquest sentit, doncs, 
el que ja vam anunciar és que proposaríem algunes 
condicions que nosaltres creiem que caldria millorar 
per facilitar, doncs, aquesta, diguem-ne, solidificació 
d’aquest sector.

Vam plantejar set punts en aquesta moció. El primer, 
per nosaltres important, és dedicar un 5 per cent del 
pressupost del 2015 a la inversió; ens sembla que és 
molt important que hi hagi inversió dedicada al des-
envolupament econòmic, perquè és un dels elements 
claus perquè, evidentment, puguem atraure inversió 
estrangera, però també que les empreses puguin ser 
més competitives i això vol dir connexions, carreteres, 
polígons industrials i, per tant, ens sembla important 
que el Govern faci aquesta aposta.

Parlem d’algunes infraestructures estratègiques en 
concret. Parlem també dels centres tecnològics. Avui 
tenim sis centres tecnològics. Ja amb el Govern del tri-
partit es va iniciar, doncs, tot un procés d’integració 
que, avui... Es va començar, sí, conseller, ja en parlà-
vem en aquell moment i, realment, qui ha començat 
a posar, diguem-ne, les bases d’aquesta integració és 
vostè; jo era membre del consell d’administració d’un 
centre tecnològic i li asseguro que, aleshores, ja en 
parlàvem. Però, bé, ara el Govern ha començat tots 
aquests passos i nosaltres, doncs, estem acompanyant, 
amatents de veure com acaba tot això, però sí que és 
cert que necessitem fer un centre potent, no amb sis 
directors de màrqueting, no amb sis directors de re-
cursos humans, no amb sis directors de recerca, sinó 
ser capaços de tenir un pla estratègic per a aquests sis 
centres, que marquin un camí molt clar, que siguin ca-
paços de liderar projectes europeus més grans dels que 
estan liderant i, per tant, en aquest sentit, serem ama-
tents i estarem amatents a aquest projecte que sembla 
important, però que cal assegurar que funcioni bé.

També parlava d’un mapa de les telecomunicacions de 
Catalunya, perquè ens sembla que és clau que en un 
país com el nostre siguem capaços que arribi la banda 
ampla als polígons industrials, més enllà de les llars, 
evidentment, però aquest és un element que no passa 
a tot Catalunya i nosaltres creiem, doncs, que això cal 
garantir-ho. Hem també proposat un tema que se n’ha 
parlat també molt, que és un pla d’energia a Catalu-
nya. El conseller ja ens ha anunciat algunes vegades 
que està a punt. Nosaltres, doncs, creiem que, si és ai-
xí, doncs, cal que el puguem debatre ben aviat, per-
què és important que comencem a treballar en dife-
rents aspectes, eh?, en les mesures d’estalvi i eficiència 
energètica adreçada a les empreses. Els costos energè-
tics que suporten les empreses són molt alts i creiem 
que tot allò que ajudi a abaixar-los i, evidentment, a 
ser molt més eficients, doncs, serà positiu. Hem pro-
posat algunes accions lligades a aquest pla d’energia.

Parlem també d’un tema per nosaltres important, que 
és com reforcem projectes industrials a tot el territori 
i com fem això de la mà dels agents locals. Ens sem-
bla important no només que siguem capaços d’atraure 
empreses, sinó que siguem capaços de tenir una es-
tratègia territorial pel que fa a l’àmbit industrial. Hi 
ha molt territori on nosaltres creiem que cal reforçar 
això, sobretot en comarques que han vist, doncs, com 
la indústria anava tancant les seves portes, no? I, en 
aquest sentit, en diré algunes, per posar l’èmfasi en al-
gunes, això no vol dir que no hàgim de treballar en 
totes. Podria ser l’Ebre, l’Anoia, el Bages, el Penedès, 
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l’Osona o el mateix Pirineu, no? Per tant, aquest em 
sembla que és un element clau.

I per últim, acabem la moció donant suport a tots els 
treballadors i treballadores que estan patint, doncs, 
aquests tancaments d’empreses i proposant que es 
dissenyin polítiques de concertació publicopriva-
da per intentar prevenir aquests processos de tanca-
ment, aquests processos de transformació i desindus-
trialització del país, que, per desgràcia, està generant, 
doncs, la pèrdua de llocs de treball.

Doncs, bé, aquesta és la moció que nosaltres presen-
tem i, esperant la presentació de les esmenes, veurem 
si som capaços, entre tots, de millorar-la i poder avan-
çar una mica més en aquest àmbit.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, té la paraula l’il·lustre se-
nyor Joan Mena per presentar les esmenes.

Joan Mena Arca

Gràcies, presidenta. I bon dia a tots i totes. Primer de 
tot, agrair la tasca de la diputada Romero i la facili-
tat amb què hem pogut transaccionar i negociar algu-
nes de les propostes. En els últims anys, és obvi que 
Catalunya ha perdut pes industrial al conjunt d’Euro-
pa. Aquesta pèrdua ens situa en indicatius similars als 
anys vuitanta, s’ha perdut un terç del producte interior 
brut industrial, s’han reduït considerablement les con-
dicions laborals, gràcies a la reforma laboral del Partit 
Popular, que, amb el suport de Convergència i Unió, la 
van agreujar, han desaparegut més de 250.000 llocs de 
treball al nostre país en l’àmbit industrial i moltes em-
preses multinacionals han marxat, s’han deslocalitzat 
amb les butxaques plenes de subvencions.

El pes de la indústria sobre el nostre producte  interior 
brut es situa entorn al 18,6, només per sobre de les re-
gions menys industrialitzades de França i molt per 
sota d’Alemanya o del nord d’Itàlia. Feia pocs dies, 
un diari de Catalunya, el diari Ara, deia que Catalu-
nya havia passat de la primera a la segona divisió in-
dustrial. Tenim clar que exemples, com el que passa a 
Faiveley Transport, a la Selva del Camp, una empresa 
puntera en components ferroviaris, doncs, fan que la 
situació industrial al nostre país sigui aquesta.

Fonamentalment, hi ha dos motius. El primer, les po-
lítiques d’austeritat, també les polítiques d’austeritat 
del Govern de Convergència i Unió, el lideratge ja no 
és públic i, per tant, no és sòlid ni es continuat. Cal 
un lideratge públic potent en la polítiques industrials. 
I el segon element, la globalització, una globalització 
mal entesa com a element de desregularització o libe-
ralització a la baixa, fonamentalment, de les condici-
ons laborals.

Què és el que hem demanat des d’Iniciativa i Esquerra 
Unida en les esmenes, que agraeixo a la diputada Ro-
mero que gairebé totes hagin estat acceptades? Hem 
volgut introduir criteris ecològics i mediambientals; 

demanem que la inversió en infraestructures tingui 
en compte aquests criteris de sostenibilitat. Equilibris 
territorials, això és fonamental. La inversió en infra-
estructures, en un territori o un altre, també provoca 
desigualtats territorials que cal corregir. Hi ha comar-
ques del nostre país en una situació de desigualtat pre-
ocupant. Una major inversió en R+D+I, pretenem arri-
bar al 3 per cent del PIB a finals del 2016, actualment 
estem a l’entorn del 2,3 per cent. El necessari i cada 
vegada més perdut consens social. Els plans estratè-
gics, com demana un dels punts de la moció, han de 
ser fruit del consens amb els agents socials i sindicals 
que hi estan implicats. Com deia també, el liderat-
ge públic és un element fonamental. La col·laboració 
publicoprivada passa pel lideratge públic de qualse-
vol fórmula de col·laboració, perquè si no, no és col-
laboració, sinó que és una altra cosa. 

I hem volgut situar també dos elements claus, que te-
nen a veure amb la situació territorial de les comar-
ques centrals de Catalunya. El primer punt, demanem 
a la conselleria d’Empresa i Ocupació exercir el lide-
ratge per tornar a la taula de reunions amb Power Con-
trols, de Sant Vicenç de Castellet, per complir el pla 
industrial que finalitza ara, el proper 31 de desembre. 
I un segon element, també fonamental i important per 
a Iniciativa i Esquerra Unida, demanem que el conse-
ller Puig presenti el projecte industrial que ha afirmat 
en diverses ocasions que té, per tant, que afirma tenir, 
per al Solsonès, que ha de reubicar els treballadors de 
Tradema, no més enllà de gener del 2015, atès que ja 
hi ha noranta treballadors afectats que finalitzen el seu 
atur el mes de febrer.

I finalment, hem volgut també especialment esme-
nar o introduir esmenes a l’apartat d’energia. Volem 
que les xarxes tancades d’energia han de ser a través 
d’empreses públiques, no d’empreses mixtes. Aquí, el 
Grup Socialista no ha acceptat l’esmena d’Iniciativa i 
Esquerra Unida. Ens semblava que era un sector es-
tratègic, és un servei estratègic que determina serveis 
bàsics, com és també l’energia. Proposem afegir una 
empresa pública d’energia amb una modificació de la 
llei del sector elèctric per blindar un model amb lide-
ratge públic, i un pla de tancament de les centrals nu-
clears operatives a Catalunya, atès que sembla ser que 
hi ha la voluntat d’allargar fins a vint anys més la vida 
d’aquestes centrals, quan el que hauríem d’estar preve-
ient és el seu tancament progressiu.

Per tant, agrair novament al Grup Socialista que ac-
cepti aquestes esmenes i votarem a favor de la moció.

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, hoy tenemos la ocasión 
de hablar de política industrial, un tema que es verdad 
que es recurrente en este parlamento, pero yo, la ver-
dad es que agradezco a la diputada Romero que haya 
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presentado otra moción, porque es un tema que nos 
preocupa, es un tema que preocupa al sector y es un 
ámbito de especial importancia para el empleo y la 
economía de Cataluña.

No podemos hablar de industria sin explicar a los ciu-
dadanos que estamos en un momento muy delicado 
y que, en los últimos años, Cataluña ha perdido peso 
industrial, ha perdido casi un tercio del PIB en este 
ámbito, hay unas 300.000 personas menos que traba-
jan en el sector industrial que hace seis años y hay in-
dicadores internacionales que dicen que Cataluña es-
tá perdiendo posición en los diferentes ránquines que 
hay de regiones más industrializadas. Esto es, sin du-
da, importante, es, sin duda, preocupante, pero tam-
bién, en los últimos meses, hemos visto otro indicador 
que está íntimamente relacionado con la industria y es 
el relativo a las inversiones extranjeras. En el primer 
semestre del año 2014, han bajado las inversiones ex-
tranjeras en casi un 58 por ciento en Cataluña. Esto, 
sin duda, está provocado por la incertidumbre políti-
ca que está generando, pues, la deriva separatista del 
Gobierno de la Generalitat, porque esta incertidumbre 
política y esta inseguridad jurídica, también alimen-
tada por otros casos, como las chapuzas jurídicas de 
ATLL, por ejemplo, pues, lo que hacen es ahuyentar a 
los grandes inversores, que están íntimamente relacio-
nados con el sector industrial.

Esta moción recoge medidas interesantes que, sin du-
da, el Gobierno debería llevar a cabo para impulsar el 
sector industrial. No vamos a salir de esta crisis sin 
apostar por el sector de la industria, por un sector que 
genera puestos de trabajo, que genera gran valor aña-
dido y que, además, alimenta a muchísimas empresas 
y autónomos que prestan servicio a las grandes em-
presas industriales.

Sin duda hay que apostar de manera presupuestaria 
por el sector industrial. Si no llegamos a la media eu-
ropea de porcentaje de los presupuestos destinados a 
industria, sin duda se verá afectada. Y nosotros lo que 
vemos es todo lo contrario. Analizando los presupues-
tos que se presentaron y se aprobaron ayer, pues ve-
mos que las partidas presupuestarias destinadas a la 
industria han bajado. Esto es justo lo contrario de lo 
que el sector necesita.

También las infraestructuras. Es evidente que el sec-
tor industrial es un sector que necesita buenas infraes-
tructuras. Los polígonos industriales, como decía la 
señora Romero, necesitan mejorar su comunicación, 
también la conectividad de banda ancha, etcétera. 
Y también otras infraestructuras en que hacen uste-
des referencia al Gobierno de España, que es verdad: 
se debe impulsar de una vez por todas el corredor me-
diterráneo, que no solo sería bueno para Cataluña, si-
no para el conjunto de España. Nosotros también esta-
mos totalmente de acuerdo.

Pero no es solo cuántos recursos se destinan al sec-
tor industrial, sino también cómo usamos los recursos 
que ya están destinados. Y hay una propuesta, que nos 
parece especialmente interesante, que está relaciona-
da con el proceso de integración de los centros tecno-
lógicos que se está llevando a cabo. Sin duda conside-

ramos que es una buena iniciativa. Pero depende de 
cómo se lleve a cabo, de cómo se ejecute, podrá ser 
mejor o peor para el sector industrial. Nosotros pen-
samos que en esa integración se deben aprovechar los 
recursos, se debe mejorar la coordinación y sin duda 
se debe acercar más el sector empresarial a esos cen-
tros tecnológicos.

Después tendremos ocasión de hablar también, en otra 
moción del Partido Popular, de innovación, que es un 
ámbito que está íntimamente relacionado con el sector 
industrial.

Y, por último, hacer una referencia a un paquete de 
medidas que contempla esta moción sobre energía. No 
podemos entender el sector industrial sin saber el sis-
tema energético que tenemos en este país. Y teniendo 
en cuenta que nuestra energía es la más cara de toda 
Europa, quitando a dos islas…, pues esto es un gra-
ve problema de competitividad para las empresas. Es 
verdad que no todo es competencia de la Generali-
tat de Catalunya; la normativa del sector eléctrico se 
aprueba también en el Congreso de los Diputados. Pe-
ro, como siempre, hay que recordar que Convergèn-
cia i Unió, que muchas veces critica esta normativa y 
critica este sector eléctrico y energético, lo que hace 
es apoyar las reformas energéticas que se llevan a ca-
bo en el Congreso de los Diputados. Sí, sí, luego pre-
sentan recursos de inconstitucionalidad, pero allí sus 
compañeros…, no sé si usted lo sabe, pero votaron 
que sí, dieron al botoncito verde para la reforma ener-
gética, y luego ustedes aquí presentaron el recurso de 
inconstitucionalidad, con esta manera de hacer polí-
tica que llevan ustedes haciendo décadas pero que yo 
creo que cada vez cuela menos a los ciudadanos.

Sin duda vamos a dar apoyo a la mayor parte de las 
medidas que introduce esta moción, y desde este gru-
po parlamentario también, junto con otros grupos de 
la oposición, seguiremos trabajando para reactivar el 
sector industrial en Cataluña, como uno de los moto-
res de la creación de empleo y de la creación de rique-
za en Cataluña.

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

La presidenta

Té la paraula la senyora Marta Rovira, en nom del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Marta Rovira i Vergés

Sí; gràcies, presidenta. En tot cas, en substitució del 
diputat Oriol Amorós, que és qui substanciava aquesta 
moció, i per fer un posicionament sobre les esmenes. 

Amb el fons i el contingut de la moció hi estem molt 
d’acord. És evident que cal un replantejament de la po-
lítica industrial al nostre país. I en aquest sentit nosal-
tres sempre hem defensat que el replantejament passa, 
evidentment, per un nou model a nivell energètic, com 
ara exposava la diputada de Ciutadans, i un nou con-
cepte d’emprenedoria. Ens sembla que al nostre país 
hi ha d’haver una nova connexió entre el que significa 
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la recerca i la innovació amb el teixit industrial, de la 
manera que ja ho desenvolupen els països més avan-
çats a nivell mundial. Nosaltres som defensors clara-
ment del que és un estat emprenedor, i un estat empre-
nedor és aquell que creu veritablement en la inversió 
en la recerca i innovació basada en la transferència del 
coneixement, i sobretot tenint en compte que hi ha un 
cercle virtuós entre el que això significa i la conne-
xió també amb el desenvolupament del coneixement 
en les seves bases, que és a l’educació, les universitats, 
etcètera.

Per tant, en aquest sentit, estem d’acord amb el que es 
proposa, bàsicament. I vaig per punts, una mica, per 
afegir el valor de les aportacions que nosaltres fem a 
través de les esmenes.

En primer terme, és evident que cal una empenta en 
totes les infraestructures per, evidentment, assegurar 
aquesta connexió amb el teixit industrial. I aquí el que 
proposem, senzillament, és una divisió, no? Hem pre-
sentat una esmena de supressió per posar encara més 
èmfasi en la construcció del corredor ferroviari amb 
un punt separat.

Després, el que proposem és una nova addició en 
aquest mateix punt de les infraestructures, respecte no 
a l’autonomia, que volem defensar, respecte als ports 
de Barcelona i Tarragona, sinó directament al traspàs. 
Nosaltres ja no volem quedar sotmesos a la limitació 
que ens comporta el fet de la distribució de les compe-
tències amb l’Estat, sinó que ens sembla que la millor 
manera de gestionar els ports de Barcelona i Tarrago-
na seria amb la transferència de totes les competències 
a la Generalitat de Catalunya.

Després, el que fem també és fer un apunt sobre ener-
gia. Nosaltres creiem que cal impulsar la generació 
d’energia distribuïda per generar el transport d’ener-
gia a través de plaques solars, de geotèrmia, de mo-
lins. En aquest sentit, també posar èmfasi en el fet que 
els empresaris catalans, així com també els espanyols, 
evidentment, són dels que paguen la factura més ca-
ra de la llum a tot Europa. En els últims sis anys han 
vist incrementada la seva factura de la llum en un 40 
per cent. Per tant, és evident que aquí també cal do-
nar-hi un impuls. Perquè després se’ls demana que si-
guin competitius, i és absolutament impossible, en un 
mercat global i europeu, que puguin ser competitius 
quan els costos de producció industrial són molt més 
elevats, sobretot en el camp energètic.

Proposem també una millora de redactat en les cen-
trals de biomassa. Impulsar que permetin la millora 
de la gestió forestal i el tractament tant de residus or-
gànics urbans com de restes de poda.

I, finalment, el que fem és, i lamentem que no se’ns 
accepti l’esmena, si no és que hi ha algun canvi d’últi-
ma hora... Lamentem que no se’ns accepti una esme-
na amb què instàvem una vegada més..., insistíem una 
vegada més que entenem que la Generalitat de Cata-
lunya, que les institucions públiques catalanes, han 
de tenir totes les competències en l’àmbit laboral per 
instar, per garantir, el diàleg social entre les patronals 
i les representacions dels treballadors, en indústries 
com per exemple, en un cas molt determinat, Roto-

cayfo, que el que fa, mitjançant una mobilitat territo-
rial, és modificar les condicions substancials dels tre-
balladors. I entenem que en aquest sentit la Generalitat 
de Catalunya ja hauria de tenir garantides en aquest 
àmbit de política industrial, amb relació a les condi-
cions laborals, totes i cadascuna de les competències 
de mediació, per tal d’evitar que es puguin fer aquests 
tipus de mobilitats que modifiquen les condicions la-
borals substancials dels treballadors. Ens sembla que 
demanar que hi hagi plenes competències de mediació 
per part de les institucions públiques és una cosa que 
hauríem de fer constantment en qualsevol posiciona-
ment de política industrial i laboral al nostre país.

Moltes 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. Diputats, diputades, és evident que 
sortir de la crisi és una de les primeres prioritats que te-
nim en aquest país. Però voldria recordar un estudi 
que hi ha del senyor Josep Oliver, que ha sortit fa molt 
poquet i en què diu que la indústria en aquests mo-
ments és la primera creadora de llocs de treball. Per 
tant, amb visions tan catastrofistes com he vist en Ini-
ciativa crec que... A veure, no podem tirar coets, però 
és evident que anem millorant. I en aquest sentit es 
treballa i en aquest sentit es fa la política industrial del 
Govern.

Dir que hi ha inseguretat jurídica, com deia Ciuta-
dans..., doncs no sé per quina raó més de 240 projec-
tes, en aquests moments, d’inversió estrangera s’ana-
litzen i es valoren a Catalunya i continuem sent una de 
les regions que tenim més inversió industrial.

És evident que la mediació és un dels aspectes que por-
ta a terme en la majoria d’empreses que tenen proble-
mes el Govern de la Generalitat. Concretament amb 
Rotocayfo, també, no?

En aquesta moció veiem que es demana destinar un 
5 per cent del pressupost d’inversions en infraestruc-
tures a Catalunya. Això són cent i escaig de milions 
més d’euros, concretament 104 milions més d’euros, 
i en aquests moments les necessitats socials apressen i 
no és possible. Estem totalment d’acord que..., si la re-
alitat d’aquí fos una altra ho tiraríem endavant, però és 
evident que després de destinar-hi 1.200 milions d’eu-
ros, més 4 que es faran aquest any però que computa-
ran en altres exercicis, tenim problemes per poder fer 
més inversions en infraestructures, sobretot davant de 
les necessitats socials que hi ha.

És evident que volem accelerar la construcció del cor-
redor ferroviari mediterrani. És evident, ens fa falta. 
També els accessos viaris i ferroviaris als ports de 
Barcelona i de Tarragona. I, també, nosaltres estem 
aquí d’acord amb Esquerra Republicana que s’hauria 
de fer un traspàs dels ports de Barcelona i de Tarrago-
na; no només establir un nou model de gestió, sinó un 
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traspàs directe. Nosaltres encara hi afegim més, i és 
que demanem que es traspassin a la Generalitat tam-
bé els aeroports de Girona - Costa Brava, el de Reus i 
el de Sabadell, perquè gestionats des dels seus respec-
tius territoris probablement podrien ajudar molt més 
en aquest desenvolupament econòmic.

Per altra banda, respecte al punt dels centres tecno-
lògics hi estem totalment d’acord. Dir-los que el pas-
sat 17 d’octubre ja es va signar un acord d’integració 
per formar un gran centre proveïdor de tecnologia 
industrial a Catalunya. Amb el que potser no estem 
tan d’acord, com es demana aquí, en aquesta moció, 
és a aprovar aquest pla estratègic consensuat amb 
agents socials i sindicals, perquè pensem que tot ai-
xò ja s’anirà fent en la mesura que s’hagi d’anar fent. 
Començaran amb Ascamm, Barcelona Digital i Ce-
temmsa aquest any, i l’any que ve amb Leitat, CTM i 
Barcelona Media.

Dir també, respecte al punt on es demana el mapa de 
comunicacions, que se sàpiga que el Govern ja ha sig-
nat un acord per realitzar un inventari de totes les in-
fraestructures, però recordem que són les operadores 
les que després hauran de fer aquestes inversions en el 
territori.

I respecte a un nou pla d’energia, estem totalment 
d’acord que es promogui la transició energètica i amb 
l’assumpció de polítiques energètiques que afavorei-
xin la generació d’energies netes, i per això estem dis-
posats a presentar un pla en el termini de sis mesos.

Respecte al punt de les polítiques territorials de desen-
volupament, hi han algunes comarques, però nosaltres 
n’hi trobem a faltar d’altres. Hi han altres comarques 
que no tenen alguns dels indicadors que segurament 
vostès s’han mirat i que, en canvi, han perdut molta 
població activa o tenen altres problemàtiques que cre-
iem que també hauríem d’entrar-hi. Però en tot cas es-
taríem d’acord que aquestes també.

I dir que reiterem el nostre suport constant a les em-
preses i als treballadors que pateixen les conseqüèn-
cies de la crisi en el nostre país, i estem totalment a fa-
vor, i el Govern també, d’afavorir els mecanismes per 
buscar millors solucions en aquestes situacions de di-
ficultat. I, evidentment, doncs, donar tot el suport a les 
empreses que hi ha posades aquí.

El que sí voldria deixar molt clar, i hi voldria insis-
tir, és que en cap cas això és atribuïble a una actitud 
d’inacció del Govern, sinó tot el contrari. El Govern 
mitjança, actua, busca mesures per a totes les empre-
ses que tenen problemes en aquest moment, en defen-
sa dels interessos tant de les empreses com dels tre-
balladors, perquè és evident que el que no podem fer 
és..., que ens comencin a tancar més empreses, sinó 
mantenir exactament el que tenim. I per això hi ha un 
mapa de riscos situat en tot el territori que va valo-
rant empresa per empresa i fent les accions necessà-
ries per continuar avançant en la industrialització del 
nostre país.

En tot cas, el missatge..., deixar molt clar que la si-
tuació, lluny de destruir-se llocs de treball en aquest 
moment en la indústria, és que és la indústria la que 

crea en aquests moments llocs de treball, i que l’objec-
tiu del Govern de la Generalitat... (La presidenta retira 
l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta continua par-
lant uns moments.)

La presidenta

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

Jordi Roca Mas

Moltes gràcies, presidenta. Debatem una moció del 
Grup Socialista pel que fa a indústria i innovació, i és 
un plaer, perquè sovint et trobes gent que et diu que 
són d’esquerres perquè són bona gent, i, home, quan 
un es planteja que potser també és bona gent vol sa-
ber què pensa el Partit Socialista. I un mira la interpel-
lació i diu: «Home, doncs hi coincideixo gairebé total-
ment.» Perquè planteja que la innovació i la indústria 
necessiten seguretat jurídica i estabilitat política; eco-
sistemes pro innovació i infraestructures físiques, to-
talment d’acord; controlar els costos energètics, total-
ment d’acord, i evitar l’atomització, aquella síndrome 
de posar un centre tecnològic, un aeroport, a cada bar-
ri, que era insostenible.

Però, és clar, ens trobem amb la realitat de què ha fet 
o què fa el Partit Socialista. És clar, parla de seguretat 
jurídica i estabilitat política, però fa dos anys canvien 
la Constitució per garantir que les administracions pú-
bliques paguin i ara es vol fer enrere. Quina seguretat 
jurídica ens aportaria? Parla d’estabilitat política quan 
van estar perdent set anys canviant un estatut, que ens 
havia de convertir en la Suïssa del Mediterrani i ens ha 
convertit en la Grècia de les comunitats autònomes es-
panyoles, i ara diuen que volen canviar la Constitució 
per no se sap cap a on anar.

Pel que fa als ecosistemes pro innovació, que hi estem 
totalment d’acord, i les infraestructures físiques, és 
cert que Convergència i Unió no ha acostumat a inver-
tir-hi gaire i és cert que el tripartit hi va invertir força; 
però és que no va pagar, és que va deixar un dèficit 
anual de 9.000 milions d’euros, i això era insostenible. 
D’acord a fer inversions, però sobretot a pagar-les.

I, pel que fa als costos energètics, doncs, amb un go-
vern socialista al Govern d’Espanya la factura de la 
llum es va apujar un 70 per cent; és a dir, això era in-
sostenible. Per què? Perquè ens van prometre una no-
va economia verda, que havia de convertir Andalusia 
gairebé en un model d’èxit a nivell internacional. Mal-
auradament, Andalusia segueix com segueix, perquè 
això de primar les energies més cares, doncs, tampoc 
semblava gaire sostenible, i ens va deixar un forat de 
25.000 milions d’euros en dèficit tarifari que no es po-
dia suportar.

Pel que a l’atomització dels centres tecnològics, hi es-
tem d’acord, però sí que no estem gaire d’acord amb 
aquesta voluntat, que a Catalunya és molt compartida 
per molta gent, de concentrar-ho tot en un despatxet de 
la Generalitat, posar un comissari polític al capdavant 
de tota la investigació i de tota la innovació de Catalu-
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nya. Perquè al final qui ha de decidir sobre innovació, 
qui ha de decidir sobre indústria? Per mi –i ja sé que 
no tinc gaire gent que ho comparteixi en aquesta cam-
bra–, han de decidir els que arrisquen els seus diners 
i els que en saben, no els comissaris polítics, perquè, 
si no, acaben anteposant la innovació als recursos pú-
blics per interessos dels partits, en lloc de fer-ho al re-
vés; els recursos públics i la innovació s’han de posar 
al servei de la gent.

En aquest sentit, per no repetir el que ja s’ha dit prèvia-
ment, doncs, el sector industrial a Catalunya ha perdut 
300.000 ocupats. S’hauria de comentar, i fins i tot ho 
denunciava el conseller Puig quan estava a l’oposició, 
que el tripartit els primers anys de la crisi va augmen-
tar la nòmina pública d’una manera espectacular; em 
penso que eren 88.000 llocs de treball. I en què va aju-
dar aquest augment salvatge de la nòmina pública a la 
innovació catalana? No hi va ajudar gaire, al revés, ho 
va fer insostenible.

Per últim, una de les coses en què no vaig estar gens 
d’acord..., de fet em va esgarrifar una mica quan vaig 
sentir que deien –i ho cito, perquè ho he anat a bus-
car–: «Els mercats no són eficients per generar conei-
xement i són poc arriscats a invertir en innovació.» Jo 
entenc que vostès vulguin nacionalitzar, però és que 
els mercats, si mirem el que han fet els darrers anys, 
doncs, trobem IBM, Intel, Xerox, Microsoft, Google, 
Apple, SEAT, Ford, Volkswagen, Renault, la barce-
lonina Digital Legends, Inditex, IKEA, 3M, Repsol, 
Dow Chemical, Kickstarter... De debò no confien vos-
tès en els mercats? És que, per exemple, vostès han 
confiat en el model Avançsa, que recordem que és par-
tícip, entre molts altres, del fiasco de Spanair. Crec 
que nacionalitzar la innovació i la indústria és un greu 
error, crec que hem de confiar en la gent que arrisca 
i en la gent que en sap. En aquest sentit, no donarem 
suport als punts que volen nacionalitzar la indústria i 
donarem suport a aquells punts que trobem raonables.

Moltes gràcies; gràcies, presidenta.

La presidenta

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

Quim Arrufat Ibáñez

Bon dia. Serem breus. Votarem favorablement la ma-
jor part de punts.

Desbrossada la moció i triat el gra de la palla, hi ha 
molts punts que s’inclouen en aquesta moció, però en 
realitat parla de tres coses bàsiques. Una és l’habilita-
ció del corredor mediterrani –una reivindicació histò-
rica que no sabem si veurem en vida, encara–, gestió 
de ports i aeroports i accessos indispensables a aques-
tes infraestructures; això és una. La segona és canvi de 
xip en la producció i en la distribució de l’energia i, òb-
viament, una crítica intrínseca al cost de l’electricitat, 
el gas i l’aigua; si algú vol desenvolupar aquest país per 
la via industrial, o es rebaixa el cost de l’electricitat, 
del gas i de l’aigua, o és pràcticament impossible. I una 
tercera, que és suport als treballadors davant dels ERO.

Tota la resta de punts que hi han a la moció a nosaltres 
ens grinyolen una mica, perquè en realitat no acabem 
d’entendre el seu redactat. Ens sap greu, però quan es 
diu: «impulsar una política industrial activa garantint 
un gir en la política de la Generalitat, passant de la si-
tuació d’inhibició actual a dissenyar una nova política 
industrial», no sabem què vol dir; quan es diu: «ga-
rantir l’equilibri territorial també en les infraestructu-
res per evitar les desigualtats territorials», no sabem 
exactament a què es refereix... Vull dir, no concreta 
res, són punts que no concreten res; per tant, no els vo-
tarem a favor, perquè no podem saber exactament què 
signifiquen.

Però amb el que sí que no estem d’acord és que es 
barregin temes que no tenen absolutament res a veu-
re. És a dir, hi ha molts punts en aquesta moció que 
no concreten res, que diuen coses per dir, però n’hi 
ha un amb què no estarem d’acord. «Dedicar el 5 per 
cent del pressupost del 2015 a inversió en infraestruc-
tures relacionades amb el desenvolupament econòmic 
i acompanyar-ho de programes específics amb criteris 
de sostenibilitat econòmica, ecològica i mediambien-
tal» –per esmena d’Iniciativa–: «carreteres, polígons 
industrials, centres logístics, connexions portuàries, 
ferroviàries i aeroportuàries.» Vull dir, no sé exacta-
ment a què va adreçada aquesta moció, però intentar 
que sota criteris de sostenibilitat econòmica, ecològi-
ca i mediambiental s’impulsin de forma genèrica car-
reteres, polígons industrials, centres logístics, és a dir, 
CIM com el del Penedès, com tants altres que s’han 
impulsat, no té cap coherència amb el que pretenia dir 
el punt o amb el que pretenia dir la moció.

I, finalment, a nosaltres ens sap greu..., votarem a fa-
vor de la major part de punts, però ens sap greu que 
també hi hagi una recerca del vot clientelar quan es 
citen un munt d’empreses amb treballadors amb pro-
blemes, amb ERO, però òbviament se’n deixen una 
barbaritat més al costat, i es citen una sèrie de comar-
ques per anomenar-les, que en realitat el punt que cita 
les comarques no diu exactament re, però es deixen 
un munt de comarques al costat. No entenem exacta-
ment aquesta política clientelar de citar –absolutament 
clientelar, perquè es deixen un munt d’empreses i un 
munt de comarques– empreses i comarques per punts 
que exactament no diuen re. Vull dir, no acabem d’en-
tendre en què consisteix.

Nosaltres votarem a favor de la major part de punts, 
però no votarem a favor d’aquells que exactament no 
signifiquen re, que no expressen re o aquells que tenen 
voluntat clientelar.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula la il-
lustre senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Aniré molt ràpidament.

Al senyor Arrufat li diré algunes coses. Ha llegit una..., 
el primer text que ha llegit no és d’aquesta moció, no 
sé si és una esmena que ha fet algú altre, però en tot 
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cas no era el text inicial. I algunes coses més, li diré. 
Escolti, faci vostè esmenes –faci vostè esmenes–, clar. 
Falten comarques? Faci esmenes. Falten empreses? 
Faci esmenes. El que nosaltres no podem fer és, quan 
rebem aquí en aquest Parlament comitès d’empresa 
que ens demanen ajuda, doncs, no respondre’ls. Els 
intentem donar ajuda, intentem pressionar el Govern, i 
en aquesta moció ens semblava adient també donar un 
recolzament, un suport a aquestes empreses i demanar 
al Govern una actitud proactiva, que és el que hem fet 
en una transacció amb una esmena de Convergència i 
Unió. Per tant, no entenc massa la seva aportació i la 
seva intervenció avui aquí, quan intentem ser bastant 
concrets.

A Iniciativa, a Esquerra, en general, i a Ciutadans els 
agraeixo les esmenes, sobretot a Iniciativa, que n’ha fet 
moltes, ha enriquit aquesta moció. I la veritat és que 
estem satisfets de finalment, doncs, com ha quedat, so-
bretot perquè posem xifres concretes d’inversió, de re-
colzament a la indústria segons el PIB, etcètera. I, per 
tant, crec que això és important, més enllà, doncs, 
d’elements a vegades menys difícils de concretar.

Al Partit Popular, algunes coses. Home, vostè puja 
aquí..., li agrada molt, eh?, fotre clatellades, digués-
sim. A Convergència li’n fa poques –li’n fa poques–, i 
després veurem a la seva moció que ens presenta, jus-
tament després d’aquesta que debatem, que, clar, li’n 
fa poques perquè vostè segurament els deu estimar 
molt. Tant, que la seva moció no concreta res, no els 
demana res, ni un euro. Perquè nosaltres sí que dema-
nem euros, és a dir, partides pressupostàries per recol-
zar la indústria; però és que vostè, a la seva, cap. És a 
dir, molt bé, critiqui els socialistes, el Zapatero..., en 
fi, a qui vulgui, perfecte, molt bé; però no estem aquí 
per criticar governs que ja no governen, sinó per inten-
tar controlar i donar propostes i fer propostes als go-
verns que en aquests moments tenen la responsabilitat 
de treure’ns d’aquesta situació de crisi. Li ho recordo, 
perquè ara en la seva moció potser podria rectificar.

I dir-li que, en set anys del Govern d’entesa, 24.000 
milions d’euros de deute; en cinc anys, el Govern de 
Convergència i Unió, 32.000 d’acumulat. Aquest és el 
que haurà fet net, deute net que haurà fet Convergèn-
cia i Unió; per tant, bastant més que el Govern del tri-
partit. Més que re, per veure si anem trencant alguns 
mantres, perquè al final les mentides, tant de repe-
tir-les, s’acaben fent veritat. I no és així.

I a Convergència i Unió li diré algunes coses. Home, 
senyora Ribera, que pugi vostè aquí i em digui que 
com que estan cobertes les necessitats socials, doncs, 
ja no queden més recursos per dedicar a la indústria..., 
miri, utilitzaré les paraules que van expressar ahir des 
de Càritas, quan deien que l’any 2014 han rebut, han 
atès 174.000 persones a Catalunya, que en aquests 
moments s’està cronificant la pobresa, que la situació 
és molt greu i que, si alguns diuen que estan sortint 
de la crisi, per desgràcia molts ciutadans de Catalunya 
no. Per tant, que vostè em digui que sí, que estem co-
brint necessitats socials i que per això no dediquem a 
la indústria..., home, li diria que, per desgràcia, ni una 
cosa, ni l’altra. Prioritzin vostès bé, plantegin un altre 
pressupost i intentem resoldre les coses.

Però és que, és més, justament a propostes que no va-
len diners, com fer un pla estratègic per als centres 
tecnològics integrats, vostè em diu que no: «No, ja ho 
farem –ja ho farem.» Home, doncs estaria bé fer-lo i 
saber cap a on han d’anar aquests centres tecnològics 
que s’haurien d’integrar.

Per tant, doncs, en fi, agraeixo en general el to, les 
esmenes, però crec que algunes de les coses que es 
 diuen aquí són una mica injustes amb la realitat... (La 
presidenta retira l’ús del micròfon a l’oradora i aques-
ta continua parlant uns moments.)

La presidenta

Cridem a votació.

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

Quim Arrufat Ibáñez

Per demanar votació separada d’alguns punts.

La presidenta

Sí.

Quim Arrufat Ibáñez

No sé si tinc exactament l’última versió de la moció, 
perquè he llegit alguna cosa que després m’han rectifi-
cat, però voldríem votació separada del..., pot ser 0.a, 
0.b? Existeixen?

La presidenta

Sí.

Quim Arrufat Ibáñez

0.a, 0.b, 1, 1 bis a, 1 bis c i 1 bis d.

La presidenta

1, 1 bis a, b i c.

Quim Arrufat Ibáñez

Sí.

La presidenta

D’acord. (Montserrat Ribera i Puig demana per par-
lar.) Senyora Ribera?

Montserrat Ribera i Puig

Per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.
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Montserrat Ribera i Puig

Bé, dir-li a la senyora Romero que, és clar, estem en 
un 4,59 per cent amb les inversions en aquest pressu-
post 2015 que s’ha presentat –vostè ho deu saber, per-
què l’ha treballat. Si ens n’anem al 5 per cent, són 104 
milions més d’euros. Aquests milions s’han de treure 
d’un lloc o altre: o els dediquem a polítiques socials o 
els dediquem a infraestructures. Jo no dic que no facin 
falta les infraestructures, però amb la situació social 
que tenim em sembla que... I crec que vostè coneix bé 
el que és l’efecte bola de neu, que és el que està pas-
sant amb el deute d’aquest país; per això s’està incre-
mentant el deute que vostès van deixar.

(Alícia Romero Llano demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Senyora diputada, ja...

La presidenta

Senyora Romero, per...?

Alícia Romero Llano

Ai, perdoni, per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

Alícia Romero Llano

Senyora Ribera, ja que vostè ha fet la rèplica, li diré 
que no només per la part de la despesa podem acon-
seguir més recursos; també per la part dels ingressos. 
Modifiquin vostès alguns impostos, perquè paguin 
aquells qui més tenen, i segurament trobaran aquests 
104 milions d’euros per dedicar a infraestructures lli-
gades al desenvolupament econòmic. Sí, senyora..., 
5 per cent, no d’infraestructures genèriques: nosaltres 
demanem el 5 per cent per a infraestructures lligades 
al desenvolupament econòmic. Canviïn vostès la se-
va política fiscal, augmentin els impostos a aquells 
que més tenen, i probablement podrem dedicar aquest 
5 per cent a infraestructures lligades al desenvolupa-
ment econòmic.

Gràcies.

(Oriol Amorós i March demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Amorós.

Oriol Amorós i March

Per demanar votacions separades.

La presidenta

Digui’m.

Oriol Amorós i March

Sí, miri, del punt 1 bis, demanaríem votació separada 
de la lletra c... I ja està.

La presidenta

Ja està. Gràcies. (Inés Arrimadas García demana per 
parlar.) Senyora Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Sí, per demanar votació separada també. A més a més 
del punt 1 bis c i d, que crec que ja s’ha demanat...

La presidenta

El d no. 

Inés Arrimadas García

Doncs, el punt d...

La presidenta

D’acord.

Inés Arrimadas García

...de l’1 bis també. El punt 4.b –de «Barcelona»–, el 
punt 4.f, el punt 4.g i el punt 4.h.

La presidenta

Molt bé. (Jordi Turull i Negre demana per parlar.) Se-
nyor Turull.

Jordi Turull i Negre

Sí, potser algunes ja s’han demanat... El 0.a, el 0.b i 
l’1; l’1 bis c ja s’ha demanat; el punt 2 i els 4.f, 4.g i 4.h.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Crec que només em queda la resta del punt 1 bis.

La presidenta

A veure, el punt 1 bis és: a, b, c i d. Ah, i e. També 
vol l’e. 

Santi Rodríguez i Serra 

Junt amb el conjunt del punt 1 bis, amb independència 
dels que s’han demanat per separat.
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La presidenta

Molt bé, d’acord.

Doncs, passem a la votació. I comencem pel punt 0.a.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 53 vots a favor, 65 en contra i 
2 abstencions.

Votem el punt 0.b.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 53 vots a favor, 65 en contra i 
2  bstencions.

Votem el punt 1.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 53 vots a favor, 65 en contra i 
2 abstencions.

Passem ara al punt 1 bis, apartat a.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 103 vots a favor, 15 en contra i 
2 abstencions.

Passem a votar l’apartat b.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 105 vots a favor i 14 en contra.

Votem ara l’apartat c.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 31 vots a favor, 80 en contra i 
9 abstencions.

Votem ara l’apartat d.

Comença la votació –d de l’1 bis. (Remor de veus) 1 bis 
–1 bis d. (Persisteix la remor de veus.) 1 bis d de «dit».

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 95 vots a favor, 15 en contra i 
9 abstencions.

I votem ara l’apartat e de l’1 bis.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 103 vots a favor, 15 en contra i 
2 abstencions.

Passem ara a votar el punt 2.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 40 vots a favor, 65 en contra i 
15 abstencions.

Votem ara el punt 4.b –4.b, sí.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 112 vots a favor i 7 abstencions.

Votem ara el punt 4.f.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 52 vots a favor, 61 en contra i 
7 abstencions.

Votem ara el punt 4.g.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 52 vots a favor, 61 en contra i 
7 abstencions.

I votem ara el punt 4.h.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 67 vots a favor, 45 en contra i 
7 abstencions.

Votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 120 vots a favor.

Moció
subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques 
d’innovació (tram. 302-00233/10)

Passem al vint-i-tresè punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques d’innovació. Presentada pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula 
l’il·lustre senyor Jordi Roca. (Pausa.) Ja pot començar, 
eh?, senyor Roca. (Remor de veus.) Senyors diputats... 
(Persisteix la remor de veus.) Senyors diputats... (Pau-
sa.) Ja pot començar.

Jordi Roca Mas

Moltes gràcies, presidenta. Presento la moción subsi-
guiente a la interpelación que hice en el pasado Pleno, 
en la que se confirmó mi tesis, y es que el procés so-
beranista perjudica a la innovación en Cataluña, por-
que –quiere eliminar todo lo que significa España de 
Cataluña– pone en riesgo lo que juntos hemos conse-
guido salvar: el CSIC, beneficiando a miles de investi-
gadores catalanes; hemos conseguido salvar los pagos 
al CERN, salvando a los investigadores nucleares ca-
talanes, que son los mejores expertos de España; he-
mos conseguido mejorar las aportaciones al CDTI, al 
Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. En de-
finitiva, el procés lo que hace es poner en riesgo todo 
eso que ahora está empezando a funcionar.

Se confirmó porque el Govern cuando salió a este atril 
no rebatió, no nos dio una alternativa, no nos prome-
tió ningún maná llovido del cielo, sino que se limitó a 
descalificar. Afortunadamente, puedo dar las gracias 
porque no solo eso, sino que además se adelantó a mi 
tesis de hoy y confirmó mi tesis de hoy. Y mi tesis de 
hoy es que no solo el proceso soberanista, el procés, 
perjudica a la innovación en Cataluña, sino que tam-
bién el Gobierno nacionalista perjudica a la innova-
ción en Cataluña.

Hace treinta y cinco años el régimen nacionalista, el 
régimen democrático que desembarcó en la Generali-
tat, desembarcó en la región más rica de España, en el 
motor industrial de España. El 30 por ciento del PIB 
era industrial en Cataluña; a día de hoy es el 18, con 
diferentes estimaciones, que podría ser incluso menor. 
¿Por qué? Porque este régimen ha priorizado la buro-
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cracia, ha priorizado aquello que ellos llaman «las es-
tructuras de estado», ha priorizado hacer powerpoints 
al trabajo verdaderamente productivo. Incluso se va-
nagloria, porque salen a este atril y dicen: «Vamos por 
el mundo enseñando nuestros powerpoints y todo el 
mundo nos da palmaditas en la espalda.»

Pero luego la cruda realidad, la que nos da los resul-
tados de anteponer las estructuras de estado a las es-
tructuras productivas..., lo dice el Govern, y es la de-
claración, y la quiero leer para que no se inculpe a este 
diputado: «Catalunya, és veritat, va passar de la sego-
na a la tercera divisió.» Lo malo es que en este caso sí 
que aplica la identificación que hace el régimen con 
Cataluña; aquí sí que nos bajan a Cataluña, no bajan 
al régimen. La Unión Europea no dice que tenemos un 
gobierno de tercera, dice que Cataluña baja de la se-
gunda a la tercera división.

¿Es por falta de recursos? No. La Comunidad de Ma-
drid a cada ciudadano le destina tres mil euros al año, 
mientras que a cada catalán le destinamos..., nuestra 
comunidad autónoma, la Generalitat de Catalunya, 
cinco mil euros. Sin embargo, la Comunidad de Ma-
drid, con bastantes menos recursos, destina un 42 por 
ciento más de ratio a investigadores por habitante que 
Cataluña, o destina un 90 por ciento más de recursos. 
Es decir, con menos dinero tienen más investigadores 
y con más recursos. ¿A alguien le extraña que obten-
gan más patentes? Es normal. ¿En qué se lo gasta el 
Govern de la Generalitat? En nacionalismo, en estruc-
turas de estado. ¿Cuánto nos cuesta a los catalanes ca-
da año el nacionalismo? ¿Cuánto nos cuesta cada año?

En definitiva, creo que se lo gasta en cuestiones que 
no deberían ser. Y me gustaría hacer una reflexión 
bastante íntima, bastante política, pero personal. Y es 
una campaña que ha pagado el régimen, que es una 
campaña que promete un país nou, fantástico y mara-
villoso, pese a que no saben gestionar una comunidad 
autónoma, y donde dice dos cosas preocupantes, pre-
ocupantes por la hispanofobia que destilan. «Vull un 
país nou que llegeixi més.» Y la otra es: «Vull un país 
nou que s’aixequi ben d’hora.» ¿Qué están insinuan-
do? ¿Que los españoles no leen? ¿Que no madrugan? 
¿De verdad no les avergüenza esta campaña? ¿Qué 
creen que pensarán los investigadores del resto de Es-
paña que trabajan con investigadores catalanes? Pue-
den pensar que son sospechosos de nacionalismo. ¿De 
verdad eso van a pensar? Y sobre todo, una campaña 
que dice que por ser español se lee menos o se madru-
ga menos, teniendo en cuenta que la Comunidad de 
Madrid saca más patentes que nosotros, ¿en qué lugar 
nos deja?

Yo creo que deberían reflexionar, deberían abandonar 
la hispanofobia, deberían abandonar la hispanorrabia 
ya –casi que ha llegado. Y que no secuestren todo, to-
do para el régimen. Por eso necesitaremos seguramen-
te un cambio de gobierno, que ponga las instituciones 
y la innovación al servicio de la gente. Y cuando cam-
biemos de gobierno, cuando cambiemos de régimen, 
que no destine toda la riqueza al movimiento, segura-
mente, como dice Els Segadors..., Catalunya tornarà a 
ser rica i plena.

Muchas gracias, diputados y diputadas. Moltes grà-
cies, presidenta.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau-
la la il·lustre senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades. Se-
nyor Roca, no sé en quin país viu vostè, però deu ser 
un país diferent del nostre.

Perquè, és clar, fa bastants mesos –bastants mesos–, 
per no dir anys, que escoltem com científics del nostre 
país –parlo del país o de l’Estat espanyol més aviat–, 
com científics de l’Estat espanyol han de marxar fora, 
a l’estranger, per poder desenvolupar la seva activitat 
científica. Fa molts mesos que escoltem com l’Estat es-
panyol està reduint dràsticament les partides en recer-
ca i innovació, com està eliminant projectes de recerca, 
que està fent que molts investigadors hagin de marxar 
perquè els seus projectes, que potser tenien una tempo-
ralitat de tres anys, a l’any i mig s’han eliminat, i, per 
tant, hem perdut un any i mig de treball de científics. 
I, a més a més, no només l’hem perdut, sinó que podí-
em haver donat fruits i no els veurem. Home, que vostè 
vingui aquí a donar-nos lliçons realment, senyor Roca, 
ens deixa a tots bastant, bastant perplexos.

Ja em sembla bé que vostès, el Partit Popular, a Cata-
lunya tinguin ganes que algunes polítiques lligades a 
la innovació millorin. Nosaltres també. De fet, el mes 
de juliol vam aprovar aquí una moció que va presentar 
el Grup Socialista i que parlava justament de les polí-
tiques d’innovació i les polítiques de transferència del 
coneixement. Però, és clar, que vostè vingui aquí amb 
aquests aires a explicar-nos com de bé ho fan i la situa-
ció en què ens trobem, quan, per desgràcia, Espanya ha 
perdut unes quantes posicions pel que fa, doncs, al ràn-
quing en recerca, la veritat, és bastant trist i bastant in-
just. I, com dic, de tant en tant hauríem de ser una mica 
més honestos políticament quan sortim aquí a explicar 
i a fer crítiques sobre unes polítiques o altres.

Bé, nosaltres, sobre aquesta moció, hem fet bastantes 
esmenes –algunes s’accepten; la majoria, no–; moltes 
van en la línia del que ja es va aprovar el mes de  juliol, 
perquè ens semblava que havíem fet un treball molt in-
teressant amb tots els grups de la cambra, i, per tant, 
doncs, algunes anaven en aquesta línia, no?, sobretot 
pel que fa al Pla nacional per a la recerca i la inno-
vació, que nosaltres ja demanàvem en el seu moment 
que hi hagués una valoració dins de la comissió de se-
guiment; que allà es treballés un nou pla estratègic, 
evidentment sempre amb els agents socials, amb el 
sector, que és molt important, perquè nosaltres creiem 
que la innovació l’hem de fer entre el sector públic i 
el sector privat; ha d’haver-hi aquí un colideratge im-
portant. I, per tant, en aquest sentit fèiem esmenes en 
aquesta línia. Hem fet algunes esmenes, també, lliga-
des a la Llei de la ciència, que em sembla que és im-
portant. Vostès no han acceptat algunes esmenes, però 
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em sembla que és, hauria de ser una llei important, 
feta amb molt de consens, amb el treball de tot els ac-
tors implicats, i no sé si vostès estan en aquesta línia, 
i, per tant, veurem, finalment, què accepten per veure, 
doncs, si hi votem favorablement.

Després vostès també parlen del castellà i l’anglès, 
com els idiomes, doncs, que s’han de treballar a les 
universitats. Nosaltres creiem que també ha de ser el 
català, també el francès, perquè és veritat que tenim 
molts projectes a l’Euroregió Mediterrània, on aques-
ta llengua és important. No sabem tampoc si això, 
doncs, ens ho acceptarà.

Nosaltres també parlem o hi hem afegit alguns articles 
nous, alguns punts nous, que no sabem si tampoc re-
colzaran, perquè en aquest sentit fan referència a l’Es-
tat espanyol, i, per tant, com que vostè sembla que ha 
deixat clar que el Govern ho fa tot bé, doncs, no sé si 
voldrà acceptar algunes reclamacions que fem, com, 
per exemple, diem, reclamar al Govern d’Espanya la 
recuperació pressupostària del 2010 del Plan nacional 
para la investigación y el desarrollo y programas de in-
novación 2015-2020; això ha estat reduït d’una manera 
dràstica. I reclamem, doncs, la recuperació pressupos-
tària per exemple d’aquest programa tan important per 
a la recerca a l’Estat espanyol. O demanem que s’acor-
di entre la Generalitat, les universitats públiques i el 
Govern d’Espanya un pla de finançament per als parcs 
científics, que va ser una aposta molt clara, doncs, en 
anteriors mandats i que em sembla que és clau com es-
pais, com ecosistemes per generar recerca i després per 
transferir aquesta recerca a les empreses. No sabem 
què ens dirà, en aquests punts, però ens sembla impor-
tant que també puguem incloure’ls en aquesta moció.

També hem fet algunes esmenes lligades, doncs, al pro-
grama europeu 2020; també algunes pel que fa a l’Ins-
titut Català de la Nanociència, que nosaltres creiem que 
ha de ser la seu del centre europeu de la nanotecnologia 
aquí, a Catalunya. Bé, diverses esmenes, bastantes; al-
gunes sí que ens ha dit que probablement ens les accep-
ti, però ens agradaria veure, doncs, finalment què fa-
rà vostè, perquè em sembla que aquesta moció, com li 
 deia abans, té poques concrecions, no parla de partides 
pressupostàries, és a dir que vostè és veritat, bé, sí, fa 
algunes aportacions, però no sortim de l’«aprofundir», 
del «potenciar», de l’«impulsar», i em sembla que, a ve-
gades, més enllà d’això, cal posar partides pressupos-
tàries al costat dels programes. I per això demanem, 
doncs, aquest retorn a l’any 2010 pel que fa a les parti-
des en programes d’innovació i recerca, també, de l’Es-
tat espanyol, que influencien clarament el nostre país.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Oriol 
Amorós.

Oriol Amorós i March

Senyora presidenta, senyor conseller, senyores i se-
nyors diputats..., senyor Roca, una vegada més l’insto 

que, si vol parlar de recerca i innovació, llegeixi una 
miqueta, estudiï una miqueta i no vingui a adoctrinar 
aquí amb el nacionalisme més tancat, carrincló i cas-
pós que hem sentit en aquesta cambra mai. Això seu 
és de traca. Escolti, que vostè parli d’haver salvat el 
CSIC i que vostè parli d’haver salvat..., què? Si vostès 
han reduït els pressupostos de recerca una barbaritat. 
Vagi al CSIC i parli amb els treballadors del CSIC. Li 
llegeixo el Financial Times d’aquest any: «La fuga de 
cerebros..., deixa Espanya en decadència.» Financial 
Times.

Però de què està parlant, vostè? Vostè no sap el pro-
blema que hi ha en el món de la recerca i que en tot el 
que vostè aquí demana pel Govern de la Generalitat 
fan exactament el contrari des del Govern de Madrid?

La veritat és que la seva intervenció produeix vergo-
nya aliena, perquè estem tractant de temes molt seri-
osos, de temes clau, de temes en els quals no ho hem 
fet bé, segur que sí, des de Catalunya, tampoc des de 
l’Estat. I, de fet, si vostè entra a Google i busca «Euro-
pean paradox» veurà el problema de la innovació ar-
reu d’Europa, que és haver tingut un gran esforç i una 
gran activitat en àmbits de recerca que no s’ha traduït 
en transferència tecnològica a la indústria.

I aquest és un problema seriós, un problema seriós que 
exigeix un treball una mica més rigorós dels dipu-
tats que no venir aquí i comentar un grapat d’anècdo-
tes, que no són gracioses, perdoni que li ho digui, que 
no són ni gracioses, però que en tot cas no aporten res 
ni al debat de la recerca ni al debat de la ciència ni al 
debat de la innovació; més, quan aquest Parlament ha 
debatut mocions de tots els grups, menys del seu, for-
ça interessants i força treballades en temes d’innova-
ció. De tots els grups.

I vostès, tenint referents als quals abonar-se, ha vin-
gut a fer, a dir aquí: «Gasto en nacionalismo.» Gasto 
en nacionalismo són les reformes d’ambaixades mul-
timilionàries que fa el Govern espanyol; gasto en na-
cionalismo és la Casa Real; gasto en nacionalismo és 
una despesa militar cada any superior al que es diu 
en els pressupostos, perquè sempre hi acaben afegint 
molt més; gasto en nacionalismo és un ministre Wert 
que es dedica només a perseguir la creativitat i l’au-
tonomia dels centres i a voler imposar què s’ha de dir 
a cadascuna de les classes des del minut zero fins al 
minut seixanta; gasto en nacionalismo és Margallo, 
que només es dedica a malparlar de Catalunya quan 
va pel món; gasto en nacionalismo és Fernández Díaz, 
que dedica unitats de la policia a intentar perjudicar 
la lliure opinió dels ciutadans de Catalunya. Això és 
gasto en nacionalismo! Gasto en nacionalismo és la 
«debacle» que vostès provoquen en el món de la justí-
cia; gasto en nacionalismo és quan agafen i reuneixen 
tota una junta de fiscals de sala per fer-los fer el que 
vostès volen i al final se’ls acaben rebotant. De gasto 
en nacionalismo, vostès són els campions. Però és que, 
a més a més, el gasten molt malament, perquè, mal-
grat tot el que gasten en nacionalismo, el poble català 
vol decidir i vol tocar el dos.

Anem a parlar dels temes importants de la moció, per-
què nosaltres, malgrat el desastre de presentació que 
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vostè ha fet, no tenim inconvenient a llegir-nos la lite-
ralitat de la moció i a allò que estem d’acord, donar-hi 
suport. 

Bé, el primer punt passem de comentar-lo, perquè 
francament...

El segon punt. Escolti, vostès són els primers que cri-
tiquen contínuament la presència exterior i ara diuen 
aquí que demanen que s’aprofiti més la presència exte-
rior. Escolti, tan incoherent no es pot ser, a la vida, eh? 
Nosaltres en això no els donarem suport. 

El tema de la presentació del Pla de recerca i innova-
ció; hi estem d’acord. Si llegís les mocions que aprova 
aquest Parlament, sabria que al debat de política gene-
ral se’n va aprovar una que diu: «Presentar d’aquí a sis 
mesos...» Del debat de política general fa escassament 
dos mesos; per tant, en queden quatre. La seva moció 
aquí també és inútil. Un altre àmbit en què tampoc ens 
aporta gaire cosa.

Respecte a les auditories als programes industrials, ho-
me, vostè hauria de saber, si estigués atent, que s’han 
posat en marxa fa quatre mesos. Que vostè demani au-
ditoria ja quan estan en marxa des de fa quatre mesos, 
sincerament...

Respecte a la llei de foment i ordenació de la ciència, 
escolti, aquí vostè ha llegit l’acord d’estabilitat parla-
mentària que vam fer a l’inici d’aquesta legislatura, i, 
per tant, hi estarem d’acord. Vostè ha copiat literal-
ment el que diem Esquerra Republicana i Convergèn-
cia en l’acord de legislatura. Per tant, aquí hi votarem 
a favor perquè vostè...

Donar més autonomia a les universitats i els centres de 
recerca! Que això ho digui el PP? Però si tota l’activi-
tat del ministre Wert ha estat en sentit contrari, deli-
mitar l’autonomia... Si se li han rebotat tots els rectors, 
si el món de la ciència li ha fet manifestos i s’ha quei-
xat! Ara, si vostè aquí vol contradir el ministre Wert 
per fer propòsit d’esmena, nosaltres li donarem suport 
en aquest sentit.

I una última qüestió. Diu: «Promoure l’ús del castellà 
en el món acadèmic perquè això ens farà més inter-
nacionals.» Senyor Roca, si us plau, llegeixi una mi-
queta; miri, estudi de l’ACUP: les universitats de l’Es-
tat espanyol, les quatre universitats de l’Estat espanyol 
amb més impacte de les seves publicacions científi-
ques són les quatre catalanes. I de les deu universitats 
amb impacte global per nombre d’estudiants de l’Estat 
espanyol, n’hi ha cinc de catalanes, dues de valencia-
nes i una de les Illes Balears. Per tant, el català, senyor 
Roca, ja sé que li costa d’imaginar, no és un problema 
per donar-se a conèixer al món, perquè les universitats 
catalanes i les dels països... (La presidenta retira l’ús 
del micròfon a l’orador i aquest continua parlant uns 
moments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, té la paraula la il·lustre se-
nyora Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Senyor Roca, com ja ve sent ha-
bitual, la seva barreja constant de temes, amb el cinis-
me de defensar l’indefensable de l’actuació del Govern 
del Partit Popular, des del Govern d’Espanya, però, a 
més, amb l’inaudit paper que fa habitualment, que és 
que, en comptes de parlar de les seves mocions, parla 
d’altres temes i som els altres grups parlamentaris els 
que acabem parlant dels punts de les seves mocions, 
de veritat que és que ens continua deixant sorpresos, 
estupefactes; no deixa de sorprendre aquesta diputada, 
amb el seu paper.

Tot i així, miri, continuarem intentant fer un paper de 
responsabilitat, que és el que hem fet fent-li esmenes i 
que és el que farem parlant del que se suposa que hem 
de parlar en aquest debat sobre aquesta moció, que és 
sobre innovació. 

Si parlem d’innovació, suposo que vostè hauria d’ha-
ver enfocat la seva intervenció parlant de quin país 
som, un país de petita i mitjana empresa, que el que 
requereix és suport públic per poder fer innovació, 
perquè, si no, no té els recursos necessaris. Sigui via 
crèdit, sigui via suport públic directe, sigui via fiscal, 
ens calen suports a la petita i mitjana empresa perquè 
realment hi hagi un creixement de la innovació al nos-
tre país.

I per què volem creixement de la innovació al nostre 
país? Doncs, bàsicament, perquè això ens porta a un 
nou model productiu i perquè això ens porta, també, a 
generació de llocs de treball de més qualitat. 

I això no és el que s’està fent des del Govern d’Espa-
nya ni des del Govern català, ni des de l’un ni des de 
l’altre; no s’està fent perquè s’està rebaixant, precisa-
ment, la inversió en recerca i en innovació, els suports 
a la recerca i a la innovació. I, si alguna cosa creix, 
només és el suport econòmic europeu. I, si alguna co-
sa creix especialment, és la precarietat de la gent que 
treballa en el món de la recerca i que, per tant, més 
difícilment, també, es dedicarà a treballar en temes 
d’innovació.

Tot i així li votarem a favor, evidentment, uns quants 
punts de la moció en què, doncs, parla d’indicadors 
d’avaluació, de reforços de la inversió pública. Pre-
cisament, molts d’aquests punts han estat millorats 
substancialment a partir d’esmenes que li han fet al-
tres grups.

Ens felicitem que ens ha acceptat una de les nostres 
esmenes a l’hora de parlar de la recerca i de la innova-
ció com a base, precisament, de la millora i del canvi 
de la nostra activitat productiva de país, que tingui en 
compte que el canvi en l’activitat productiva no només 
ha de ser en els sectors industrials sinó també en els 
sectors de la cura i del benestar, que és on es generarà 
molta ocupació i que són sectors que també requerei-
xen innovació per millorar en els seus resultats.

I avançar-li que li votarem en contra d’aquells punts 
en què el nostre grup interpreta que vostès, com tam-
bé és habitual, plantegen més aviat desregulació: des-
regulació per donar més autonomia de decisió als 
centres en contractació –en contractació, no parlem 
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d’altre tipus d’autonomia–; desregulació quan vostès 
parlen de la capacitat per contractar investigadors i es-
trangers, mentre anem exportant els nostres investiga-
dors, que se n’han d’anar forçadament perquè aquí no 
troben feina; desregulació quan vostès parlen de l’en-
trada de l’empresa als recursos, ho diuen així, literal-
ment, dels centres de recerca. I no sabem què volen 
dir, però com que, mirin, som així de malpensats, ens 
sona molt malament.

I tampoc els farem suport, en aquest cas ens abstin-
drem, quan vostès parlen, bàsicament, que la indús-
tria ha d’estar orientada a l’exportació. En el sentit que 
li defensava abans, entenem que el que ens cal és un 
model productiu centrat en la cura de les persones i en 
l’estat del benestar, i, per tant, ni molt menys en l’ex-
portació.

I també ens abstindrem en allò en què vostè fa referèn-
cia a punts que, de fet, ja s’estan fent des del Govern 
de la Generalitat, com és l’aposta per la concentració 
en els centres de recerca.

Evidentment farem suport, també, a la reclamació, de 
nou, que es faci la llei de la ciència. El senyor Amo-
rós deia... Vostè reprodueix literalment el que diu, el que 
deia l’acord de governabilitat d’Esquerra i Convergèn-
cia. Doncs, mirin, els recordo que no s’ha fet –que no 
s’ha fet–, i que des que jo estic aquí de diputada no s’ha 
fet. Però és que quan jo estava fent la campanya per 
les anteriors eleccions, recordo un debat sobre ciència, 
recerca i innovació, i no sé quant temps feia que sen-
tia el senyor Castellà anunciant que s’estava elaborant 
la llei de la ciència. I a dia d’avui, desembre de 2014, la 
llei de la ciència només és..., ni un  powerpoint, pràcti-
cament, és una nota de premsa, unes quantes notes de 
premsa anunciades... (Veus de fons.) No, no, no li ho 
dic a vostè, senyor Roca, però, com que vostè ha parlat 
dels powerpoints, doncs, en aquest cas ni powerpoints, 
unes quantes notes de premsa anunciant que es farà, i 
encara no s’ha fet. Per tant, tornarem a fer suport que 
es faci d’una vegada per totes la llei de la ciència de 
Catalunya.

La presidenta

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

Joan Recasens i Guinot

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputades.... 
Senyor Roca, jo no diria que la seva capacitat de sor-
presa és infinita, però gairebé. Només li ha faltat que 
digui que el procés sobiranista o que la democràcia 
perjudica la salut. Només els falta això. I no descarto 
que molt aviat ho diguin –molt aviat ho diguin–: «Es-
colti, no siguin demòcrates, que això va malament per 
a la salut.»

Ha dit que junts hem salvat el CSIC. El senyor Amo-
rós ja li n’ha dit alguna cosa; jo li llegiré unes altres 
declaracions d’un parell d’investigadors en un article 
que va sortir a El País. Probablement és un diari que 
no li agrada gaire, però m’imagino que el que està en-
tre cometes deu ser cert. «El buque insignia» –en cas-

tellà perquè m’entengui millor, i perquè està en caste-
llà, evidentment– «de la ciencia española, el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, el principal 
organismo público de investigación, atraviesa una cri-
sis estructural que requiere una transformación drás-
tica. Documento firmado por más de un centenar de 
investigadores que reclama una profunda reforma de las 
instituciones de gobierno del sistema científico es-
pañol.» Tot això entre cometes, eh? «La situación es 
grave y  viene de lejos. No se trata de algo coyuntu-
ral debido a la crisis. Son restricciones burocráticas y 
los mecanismos articulados los que impiden a la cien-
cia española competir en el exterior. Gabriel Ruiz, que 
trabaja en el Instituto Andaluz de..., Ciències de la 
Terra» –que també disposa de fons europeus–..., diu: 
«En otros lugares te dan dinero para que no te preo-
cupes. Aquí, el día que te asignan fondos empiezas a 
preocuparte.»

El senyor Bascompte descriu el calvari quotidià que 
qualsevol investigador espanyol ha de passar per fer 
ciència, i això «teniendo la fortuna de contar con ayu-
das europeas». I, finalment..., podria seguir, perquè 
és un pèl llarg, eh? –després si vol l’hi passo, perquè es 
vagi il·lustrant. «“Son mecanismos anquilosados, re-
glas de juego antediluvianas con las que es imposible 
hacer ciencia moderna y competir en primera divi-
sión de la investigación internacional”, sentencia Gar-
cía Ruiz, que calcula que un científico español, si tie-
ne fondos, ha de dedicar más del 50 por ciento de su 
tiem po a la gestión y la burocracia del proyecto cien-
tífico en vez de investigar.» Això per anar fent boca, 
senyor Roca.

Miri, l’altre dia, el conseller li va dir que vostè havia 
perdut una oportunitat, i dues vegades –dues vega-
des–, a la resposta, el conseller es va oferir: «Escol-
ti, vingui, que li ho explicarem; li explicarem el que 
fem.» Però vostè, per dir el que diu, evidentment no 
necessita ajuda, o en qualsevol cas necessitarà ajuda 
dels seus. Si hagués parlat amb el Govern, sabria què 
és el que s’està fent i no hauríem perdut una oportuni-
tat com aquesta.

Miri, el pla..., hi han moltes coses de la seva moció 
que es poden votar a favor, però és perquè, simple-
ment, s’estan fent. El pla de concentració de centres de 
recerca està en marxa des de 2012. El balanç del pro-
grama Suma, dos anys després del seu inici i amb la 
tercera convocatòria en marxa, té com a conseqüència 
la dissolució de 2 centres, la integració de 6 centres 
existents en altres entitats i la fusió de 2 centres en un 
de sol. Això, si ho hagués preguntat, li ho haurien ex-
plicat, i ens hauríem estalviat, probablement, posar en 
una moció obvietats. Podríem dir que al punt 11 tres 
quarts del mateix, al 12, al 13...

Al punt 16, vostè diu: «Escolti, s’han de promoure visi-
tes escolars als parcs científics.» És clar que sí! I s’està 
fent! El curs 2013-2014, 1.400 alumnes de batxillerat 
han fet el seu treball de recerca assessorats per cien-
tífics de primer ordre d’entitats de l’Institut de Cièn-
cies Fotòniques, o del Centre de Regulació Genòmica, 
o del Consell Superior d’Investigacions Científiques. 
Es promouen accions a l’any per potenciar la vocació 
científica; l’any 2014, han participat prop de vuitanta 
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mil estudiants en una desena d’activitats relacionades 
amb la recerca. Aquest punt també se l’hauria pogut 
estalviar.

I, evidentment, que els continguts de la Llei de la cièn-
cia, que s’està treballant, es facin a cops de moció... 
Bé, està bé, però probablement –probablement– no és 
la millor manera.

Escolti’m, miri, vostès perseveren en la seva actitud, i 
així els va. El primer punt de la moció, francament, no 
mereix cap comentari. I al segon punt de la moció jo 
li diria: «Al·leluia!» Ja comencen a reconèixer que els 
centres que té la Generalitat a l’estranger són útils i ho 
han de ser més.

I, finalment –perquè no em quedarà més temps–, vos-
tè va citar Havel, i també és un altre punt d’esperan-
ça que citi, el Partit Popular, Havel, un senyor que té 
un premi Príncep d’Astúries, que té un premi Erasmus 
per la seva construcció europea, i que escoltant –que 
escoltant– la gent de Txecoslovàquia va tirar enda-
vant la divisió entre la República Txeca i Eslovàquia. 
A veure si en prenen nota.

Evidentment, i veient el temps, només cal dir-li: es-
colti’m, si nosaltres tinguéssim els mecanismes, capa-
citat normativa, fiscal, regulació d’operacions de crè-
dit, regulació laboral, regulació de sectors estratègics 
i presència a institucions internacionals, podríem fer 
molt, molt més del que ja fem. I en aquest camí anem, 
senyor Roca.

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. Señor conseller, señores 
diputados, señoras diputadas, hablamos ahora de una 
moción en el ámbito de la innovación, que está ínti-
mamente relacionado con otro de los sectores que co-
mentábamos anteriormente, que es el sector de la in-
dustria.

Ninguno de estos dos sectores atraviesa un buen mo-
mento, y es especialmente preocupante para el futu-
ro de nuestra economía, porque no vamos a competir 
en este mundo globalizado bajando más los salarios de 
los trabajadores, sino precisamente aumentando el va-
lor añadido de nuestros servicios y nuestros productos.

Sobre innovación hemos hablado largo y tendido los 
diferentes portavoces de la Comisión de Empresa y 
Ocupación –antes lo recordaba el diputado Amorós–; 
se han presentado varias propuestas de resolución, va-
rias mociones, pero, bueno, a nosotros también nos 
parece bien que sigamos insistiendo en esta cuestión, 
porque realmente es un tema importante. La innova-
ción está atravesando un momento complicado, com-
plicado en Cataluña y en el conjunto de España. Cata-
luña siempre se ha caracterizado por tener muy buena 
posición en la investigación, en recerca bàsica, pero 
sí que es verdad que hemos tenido siempre el talón de 
Aquiles de la transferencia tecnológica, es decir, que 

esa investigación inicial se traduzca en innovación en 
las empresas, en el tejido productivo de Cataluña. Y lo 
peor es que estamos bajando posiciones en los dife-
rentes rankings internacionales.

Además, hay que decir también que usted hace refe-
rencia en la moción a que muchos parques científicos 
están pasando por una situación financiera muy com-
plicada, y eso pone en peligro la viabilidad de empre-
sas, de pequeñas empresas, y de proyectos, y de in-
vestigadores, que están ubicados en estos parques 
científicos. También, los investigadores de Cataluña, 
pues, están pasando por una situación, en muchos ca-
sos, de precariedad laboral, y se están poniendo en pe-
ligro proyectos que estos investigadores estaban lle-
vando a cabo.

Señor Roca, hasta aquí nos podemos poner de acuer-
do. Estamos de acuerdo en esta cuestión, pero, claro, 
lo que no compartimos para nada es el discurso triun-
falista que usted hace de las políticas del Gobierno 
de España. Si usted viniera a hacer una moción insis-
tiendo en estos puntos, poniendo encima de la mesa 
el problema, totalmente de acuerdo, pero es que no 
puede venir aquí dando lecciones desde el Gobierno 
de España, porque los mismos problemas que tene-
mos aquí los está impulsando el Gobierno de España 
desde Madrid. Y no lo decimos nosotros: hay estudios 
a nivel internacional que están advirtiendo a España 
del problema que vamos a tener con esta huida de ce-
rebros galopante que se está teniendo en los últimos 
años. (Pausa.) Sí, señor Roca, sí: investigadores con 
alto reconocimiento internacional están abandonando 
España porque muchos de sus proyectos aquí no tie-
nen viabilidad. ¿Y por qué no tienen viabilidad? Pues, 
porque el presupuesto destinado, tanto por parte del 
Gobierno de la Generalitat como por parte del Gobier-
no de España, es insuficiente, y está muy lejos –muy 
lejos– de la media de los países europeos en porcen-
taje del PIB –muy lejos. Y además el colectivo de in-
vestigadores lo que dice es que tenemos un problema 
estructural; no solo de la crisis, sino que el sistema de 
financiación de los proyectos, el sistema de ordenación 
del sistema científico, tiene un problema estructural.

¿Lo está mejorando, esto, el Gobierno de España? 
No. ¿Lo está mejorando el Gobierno de Cataluña? No 
–no. Estamos en una situación complicada, ambos go-
biernos se encuentran en una situación complicada, 
nosotros lo hemos reconocido muchas veces. Están 
ustedes gobernando en el momento en el que menos 
recursos públicos hay y en el momento en el que más 
necesidades sociales hay. Sin duda. Pero otra cosa es 
cómo priorizan ustedes los recursos, cómo priorizan 
la actividad política y cómo priorizan los recursos y 
los presupuestos públicos.

Estamos de acuerdo totalmente con usted, si en eso 
nos vamos a poner de acuerdo: el Gobierno de la Ge-
neralitat tiene una visión equivocada –tiene una visión 
equivocada– y unas prioridades equivocadas. Ellos 
están intentando construir un nuevo estado. Pero uste-
des también están equivocados, porque ustedes lo que 
están intentando es que el Estado no mejore. Por tan-
to, a mí no me vale ni que quieran construir un nuevo 
estado, ni que los inmovilistas quieran dejar el Estado 
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como está. Vamos a mejorar entre todos, el Gobierno 
de la Generalitat y el Gobierno de España, tanto Cata-
luña como el resto de España.

Ustedes comparten muchas cosas, Convergència i Unió 
y el Partido Popular comparten muchísimas cosas. Pri-
mero, el cortoplacismo, el no invertir en aquellas cosas 
que a largo plazo darán frutos; por ejemplo, la inves-
tigación y el desarrollo. O no invertir lo suficiente; no 
digo que no inviertan nada, obviamente –no invertir lo 
suficiente. Y, después, que tienen ustedes prioridades 
equivocadas en momentos económicos, insisto, muy 
complicados, y que nosotros reconocemos.

Nosotros vamos a votar la mayor parte de los puntos 
de esta moción. Nos parecen de sentido común. Nos 
parece, además, que han estado incluidos, la mayo-
ría de estos puntos, en otras mociones ya aprobadas, y 
por tanto no podemos hacer otra cosa que darles nues-
tro apoyo. Nos interesa mucho el tema de la mejora 
del sistema de evaluación; nos interesa mucho la sos-
tenibilidad de la financiación de los parques científi-
cos; nos interesa que se apruebe una ley de ordenación 
de la ciencia en Cataluña, que decía el señor Amorós: 
«Es del acuerdo.» No, no es el acuerdo del Gobierno, 
es una promesa electoral repetida. ¿Que la van a ha-
cer? Pues, a ver si es verdad; con nuestro apoyo, para 
eso, desde luego que contarán.

Desde luego, vamos a dar apoyo a su moción, pero, sin 
duda, señor Roca, el discurso triunfalista que dice lo 
bien que lo hace el Gobierno de España no se corres-
ponde ni mucho menos con la realidad.

Muchas gracias, señora presidenta.

La presidenta

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

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, senyora presidenta. Bon dia a totes i tots. És 
veritat que hi ha un grau elevat de cinisme, segura-
ment, o d’hipocresia, en la moció presentada, sobretot 
perquè molt recentment hem sentit algú dient que era 
un «topicazo», això de la fuga d’investigadors, o que 
era una llegenda urbana.

Segons Carmen Vela, secretària d’estat d’I+D+I del 
Partit Popular, van marxar un 21 per cent dels investi-
gadors en la primera dècada del 2000. Són dades molt 
recents, eh? I vostès són els que retallen a la ciència. 
Només en I+D+I civil, vostès han passat d’un pes de la 
inversió del 2,4 el 2011 a un 1,6 del 2015, és a dir, que 
són part del problema i no pas de la solució, i que qui 
va fer el malalt ara ens vol vendre l’hospital. Ahir ma-
teix, i repassant la premsa, 130 científics, des dels seus 
llocs d’investigació arreu del món, de l’Estat espanyol 
mostraven aquesta realitat a través de les xarxes soci-
als, i l’últim any, segons les dades més recents, 3.195 
investigadors han hagut de marxar de l’Estat espanyol.

Malgrat tot, i abans d’entrar en altres esferes de la in-
tervenció del senyor Roca, sí que és veritat que el pro-
blema de fons són tres problemes greus, i tres dèficits 

importants. Un és la incapacitat manifesta, evident, 
continuada, per dissenyar una política científica d’am-
pli abast, ampli espectre i llarg recorregut que no res-
pongui únicament a interessos curtterministes, electo-
rals o de legislatura. L’altre és, òbviament, que s’ha de 
deixar de retallar dramàticament en I+D, perquè des 
del 2010 la inversió pública s’ha desplomat un 30 per 
cent. I l’altre és que cal bandejar, curtcircuitar i expul-
sar urgentment la precarietat del col·lectiu d’investiga-
dors i investigadores.

Això deriva també en altres dinàmiques. Caldria un 
millor control del diner públic. La investigació, per 
nosaltres, no és despesa, és inversió pública de futur, 
i és clau, cabdal, bàsic i transcendental desenvolu-
par nodes i pols de desenvolupament en coneixement 
i tecnologia per al desenvolupament humà, i sobretot 
perquè tingui retorn social; no pot ser que la investi-
gació siguin xecs en blanc a determinades empreses. 
L’altra –és obvi que ho coneixen perfectament, són els 
que ho promouen–, la precarització del sector: la figu-
ra de l’investigador becari que al final fa jornades ab-
solutament completes pràcticament a preu de saldo, i 
l’absència de planificació.

I l’altre, també, és una referència final: nosaltres no 
volem ser Silicon Valley. La innovació no és un tòtem 
tecnològic neutre, ni és una divinitat objecte de devo-
ció; respon també a interessos socials o a interessos 
elitistes. Per tant, volem una política científica arrela-
da a la visió social i política del que reclama la realitat.

L’altre, després, és sobre el punt 15, respecte a les llen-
gües. També és una provocació barroera. Posin el xi-
nès, aleshores, que és la primera llengua del món; se 
l’han oblidat.

I, finalment, per entrar una mica en el club de la tra-
gèdia, que no de la comèdia, quedaria el primer punt, 
no?, que és habitual.

Nosaltres els diríem, primer, la primera contradicció. No-
saltres votarem en contra del punt 1, ens abstindrem en 
els 2, 5, 8, 11, 12, 13 i 15, i els votarem a favor de nou 
punts. No sé què els dirà Fernández Díaz quan s’assa-
benti que la CUP els vota a favor; a veure com ho ex-
pliquen a la seva direcció nacional, perquè, clar, és el 
que té tota lògica embogida de la Inquisició, que s’aca-
ba cruspint l’inventor. Però, en tot cas, ja estem acos-
tumats, finalment, que ens anunciïn les set plagues bí-
bliques, l’adveniment de l’Apocalipsi i l’arribada del 
canibalisme o la pesta negra si avancem en la demo-
cràcia.

La seva demagògia, com la farsa i la falsa democrà-
cia que pregonen, és de baixa qualitat, i, per cert, de 
pèssima innovació perquè mai canvien els arguments; 
reprodueixen, mal que em pesi, les lògiques de la pro-
paganda de Goebbels, d’aquelles que parlen de sim-
plificació i enemic únic, contagi, transposició, exa-
geració i desfiguració, vulgarització, orquestració, 
renovació, que, hi insisteixo, ho renova molt poc, si-
lenciament, transfusió i unanimitat. Deia quant costa 
el nacionalisme. Doncs, el nacionalisme espanyolista 
i el nacionalisme d’Estat ens costa encara avui moltís-
sim, no només al poble català, sinó a la resta de pobles 
i classes populars de l’Estat espanyol.
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Un tindria la temptació de seguir –de seguir–, i ja sa-
bem que dos no discuteixen si un no vol i que hi ha co-
ses que són pures provocacions, però li diria una frase 
d’un gran del flamenc andalús, que era Enrique Mo-
rente, que deia que la llibertat és l’art de viure i que 
aprenguin a viure d’una vegada, que ja toca. Però, per 
acabar, els dedicaré un poema de l’estimadíssim sem-
pre Federico García Lorca, que un nacionalisme d’Es-
tat va assassinar i que deia el següent: «Los caballos 
negros son. / Las herraduras son negras. / Sobre las 
capa relucen / manchas de tinta y de cera. / Tienen, 
por eso no lloran, / de plomo las calaveras. / Jorobados 
y nocturnos, / por donde animan ordenan / silencios 
de goma oscura / y miedos de fina arena. / Pasan, si 
quieren pasar, / y ocultan en la cabeza / una vaga as-
tronomía / de pistolas inconcretas.»

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula l’il-
lustre senyor Jordi Roca.

Jordi Roca Mas

Gràcies, senyora presidenta. Bé, obviaré gairebé tots 
els atacs personals perquè crec que no és el lloc de de-
batre qüestions personals. Senyora Romero, si vol po-
dem parlar de per què Espanya ha perdut places, crec 
que seria un lloc més adient el Congrés dels Diputats. 
Jo sé que a la majoria de diputats d’aquesta cambra no 
els agrada ser diputats del Parlament, els que no volen 
ser regidors de Barcelona volen ser diputats al Con-
grés i es passen la vida parlant de coses del Congrés. 
Pel que fa a les partides pressupostàries, jo és que no 
m’hi veig amb cor; com que sé que no les aconsegui-
ré, no li demano al Govern partides pressupostàries; si 
vostès han de pactar pressupostos, doncs, demani-les 
i, evidentment, tindrà el nostre aplaudiment qualsevol 
euro que aconsegueixi.

Senyor Amorós, jo ja sé que això de l’amor no va amb 
vostè, perquè ha sortit vostè força enfurismat, però sé 
que té vostè molt bona sensació, molt bon concepte de 
vostè mateix, però això de la fuita de cervells ho hau-
ria de mirar, perquè el que s’ha de mirar és els que 
se’n van i els que vénen, i no és tant, avui en dia és el 
5 per cent. Que és molt? Hauríem de mirar-ho, s’hau-
ria de valorar i s’hauria d’estudiar, però no ens podem 
guiar per un article en premsa, perquè si tot ho agafés-
sim per un article en premsa podríem portar articles 
per a tot. Però fixi’s que aquest diputat, que en teoria 
no està preparat i no es llegeix les coses i no sap res de 
res, ha aconseguit una cosa meravellosa, que el senyor 
Amorós, que és el diputat més intel·ligent d’aquest Par-
lament, hagi passat en qüestió d’unes setmanes de dir 
en aquest faristol «som uns cracs» a reconèixer, i ci-
to, «no ho hem fet bé». Bé, alguna victòria crec que 
em puc apuntar. Moltes gràcies, senyor Amorós. Pel 
que fa al castellà és evident que vostès volen elimi-
nar el castellà de Catalunya, si no és cap secret, ho 
sap tothom; per això ens acusen que nosaltres volem 
eliminar el català, que no és cert, però, bé, ja sabem 
com va.

Pel que fa a Iniciativa per Catalunya, és que no estem 
d’acord, no cal que ens enfurismem els uns amb les al-
tres; vostès volen nacionalitzar la indústria, la innova-
ció, la recerca, ho volen nacionalitzar tot perquè és el 
seu model, i jo crec, modestament i humilment, i pot-
ser estic equivocat, crec que al davant de les institu-
cions i al davant de les entitats s’ha de posar gent que 
en sap, no comissaris polítics. Són models diferents, 
no ens entendrem, ni jo els convenceré a vostès ni vos-
tès em convenceran a mi.

Senyor Recasens –em queda poc temps, es lliurarà pels 
pèls–, els que perverteixen el concepte de democràcia 
són els populismes, que a Europa n’hi ha molts, i a 
Catalunya el representen vostès. Ho sento, ho diu tot-
hom, ho diuen a França, ho diuen a Alemanya. Pel que 
fa al CSIC, el rescat o allò que han dit que faig triom-
falisme, home, potser no m’he explicat bé; no sóc jo 
el que va dient que el model d’èxit pioner, fantàstic i 
que són formidables, són vostès els que ho diuen. Jo 
dic que haver salvat el rescat que demanava Conver-
gència i Unió, doncs, ha permès fer una sèrie de coses, 
com està el CSIC grec ara mateix, comparem, no és 
un escenari ideal però l’alternativa, que són vostès, i 
l’esquerra era molt pitjor, perquè vostès demanaven un 
rescat i el senyor Mas prometia que s’acabaria el càn-
cer i els accidents de trànsit.

La presidenta

Cridem a votació. 

(Oriol Amorós i March demana per parlar.) Senyor 
Amorós.

Oriol Amorós i March

Sí. Senyor Roca...

La presidenta

Trenta segons.

Oriol Amorós i March

No és una qüestió de sentit de l’humor, és una qüestió 
d’educació mínima: del càncer no en faci broma, si us 
plau –del càncer no en faci broma. (Aplaudiments.)

Segona qüestió, tres dades per il·lustrar-lo, el CSIC ha 
perdut quatre mil treballadors –quatre mil treballa-
dors– des de 2010, segons Comissions Obreres. No 
és premsa. Que també ho diu la premsa, l’ABC d’ahir. 
L’ABC li agrada, no? (Pausa.) El d’ahir. Però Institut 
Nacional d’Estadística: «Des del 2011 perdem tres mil 
treballadors en la investigació.» Darrer insult del seu 
Govern: president del CSIC, diu que la fuga de cervells 
és «una leyenda urbana». En una setmana –també ho 
llegirà a l’ABC d’ahir–, en una setmana, cent trenta in-
vestigadors espanyols d’arreu del món li han contestat 
a aquest senyor que calli i que deixi de dir mentides. 
I última dada, despesa en nacionalismo –despesa en 
nacionalismes–, les que vostès fan fer a les empreses 
catalanes quan per registrar una patent han de gastar 
una mitjana de 36.000 euros, senzillament perquè la 
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patent europea no està en espanyol, i aleshores els cos-
taria 4.000 euros. Entre 36.000 i 4.000, això és despe-
sa en nacionalismo que vostès fan causar a la petita i 
mitjana empresa catalana. (Aplaudiments. Dolors Ca-
mats i Luis demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Camats.

Dolors Camats i Luis

És per demanar votacions separades.

La presidenta 

Digui’m.

Dolors Camats i Luis

Del punt 1, del punt 5, del punt 8, 9 i 10 i dels punts 
12 i 13.

La presidenta

Gràcies. 

(David Fernàndez i Ramos demana per parlar.) Senyor 
David Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Per demanar votació separada 
pràcticament de tots els punts, eh?, de l’1, del 2, del 
5, del 8, de l’11, del 12, del 13, del 15... Sí, millor fer-
la tota.

La presidenta

Oi, oi! Ho farem de tots, eh?, ho farem de tots.

David Fernàndez i Ramos

El farem de tots. I per recordar que alguns només in-
noven en corrupció. Gràcies.

(Alícia Romero Llano demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Demanar votació separada...

La presidenta

Ja votarem separadament tots...

Alícia Romero Llano

Bé, és que el punt 7 té diferents punts i voldríem vota-
ció separada del 7.c.

La presidenta

7.b...

Alícia Romero Llano

C –c.

La presidenta

D’acord. (Jordi Roca Mas demana per parlar.)

Senyor Roca.

Jordi Roca Mas

Moltes gràcies, presidenta. Per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

Jordi Roca Mas 

És fàcil, aquí de seguida s’acusa de demagog a tothom, 
però vull recordar que en campanya el senyor Mas va 
prometre que, amb la independència, «Mas promete 
rebajar el cáncer y los accidentes de tráfico». (Remor 
de veus. Jordi Turull i Negre demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Turull.

Jordi Turull i Negre

Presidenta, era per demanar votació separada, per 
confirmar que farà tots els punts...

La presidenta

Faré punt per punt, a excepció del punt 7.

Jordi Turull i Negre

I al senyor Roca, li demanaríem, com s’ha demanat 
abans: no faci broma amb aquestes coses –no faci bro-
ma en aquests coses–, vostès... (Forta remor de veus.)

La presidenta

Volen callar, el Partit Popular, si us plau? Volen callar?

Jordi Turull i Negre

Demano la paraula per contradiccions. (Persisteix la 
remor de veus.)

La presidenta

Senyora Garcia, calli.

Jordi Turull i Negre

Per contradiccions.
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La presidenta

No han demanat la paraula vostès, per tant, callin. Té 
la paraula el senyor...

Jordi Turull i Negre

Jo demanaria al senyor Roca que retirés aquesta ex-
pressió per una qüestió de serietat, perquè està fent 
mofa, està frivolitzant un tema que pateixen massa i 
massa famílies d’aquest país, i el que no pot ser és que 
ho justifiqui llegint el titular d’uns diaris. Ells creen la 
mentida i ells l’expliquen.

(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Senyora presidenta, m’agradaria saber en virtut de què 
el senyor Turull havia demanat la paraula per demanar 
votació separada i ha fet esment a un diputat del nostre 
grup i ha contestat a un diputat del nostre grup...

La presidenta

Senyor Rodríguez...

Santi Rodríguez i Serra

...voldríem saber en virtut de què...

La presidenta

Senyor Rodríguez, ja m’ho ha preguntat –senyor Ro-
dríguez, ja m’ho ha preguntat. Ha demanat votació se-
parada i després per contradiccions. Ja està. (Forta re-
mor de veus.) Ho ha dit –ho ha dit.

Passem a la votació de la Moció. Volen tranquil·litzar-se 
una mica?

Passem a la votació i ho farem punt per punt.

El punt 1.

Comença la votació.

Ha estat denegat per 25 vots a favor i 103 en contra.

Punt 2.

Comença la votació.

Ha estat denegat per 55 vots a favor, 69 en contra i 
2 abstencions.

Punt 3.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 59 vots a favor, 69 en contra.

Punt 4.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 58 vots a favor, 70 en contra.

Punt 5.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 26 vots a favor, 88 en contra i 
14 abstencions.

Punt 6.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 39 vots a favor, 87 en contra.

Del punt 7, l’apartat c –punt 7, apartat c.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 45 vots a favor, 70 en contra i 
13 abstencions.

La resta del punt 7.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 58 vots a favor, 70 en contra.

Punt 8.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 44 vots a favor, 69 en contra i 
15 abstencions.

Punt 9.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 44 vots a favor, 84 en contra.

Punt 10.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 44 vots a favor, 84 en contra.

Punt 11.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 57 vots a favor, 69 en contra i 
2 abstencions.

Punt 12.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 44 vots a favor, 84 en contra.

Punt 13.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 44 vots a favor, 82 en contra i 
2 abstencions.

Punt 14.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 59 vots a favor, 69 en contra.

Punt 15.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 57 vots a favor, 71 en contra.

Punt 16.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 59 vots a favor, 69 en contra.
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Punt 17.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 59 vots a favor, 68 en contra.

I punt 18.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 59 vots a favor, 69 en contra.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre esports (tram. 302-00229/10)

Passem al punt 24 de l’ordre del dia, que és la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre esports, 
presentada pel Grup Socialista. Té la paraula l’il·lustre 
senyor Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Bon dia. Gràcies, presidenta. Conseller de la Presidèn-
cia; secretari general de l’Esport, Ivan Tibau; dipu-
tades, diputats, per presentar la moció del Grup So-
cialista sobre política esportiva al Parlament, moció 
que consta de quinze punts. S’hi han presentat vint-
i-set esmenes de quatre grups parlamentaris: Conver-
gència, Esquerra, Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, Partit Popular.

En primer lloc, agrair molt sincerament el fair play, 
mai més ben dit, dels portaveus d’esports: senyora 
Senserrich, senyor Donés, el senyor García, Bosch, 
Mejías, Arrufat. Gràcies i perdoneu les anades i vin-
gudes de les mocions, de transaccions i de canvis en 
la moció, però crec que eren importants, en la mesura 
del possible i de no desvirtuar molt els continguts de 
la interpel·lació que vam fer el primer dia, doncs, la 
moció i els temes que volíem posar sobre la taula.

Què fa una moció com aquesta en un plenari com 
aquest? –això és el que primer ens preguntem–, en 
un ple que s’hi debat el debat a la totalitat de pressu-
postos, un ple escombra que hi han molts temes pen-
dents d’aprovar? Doncs, bé, ho fem perquè hi han mol-
tes assignatures pendents sobre la taula. Passen moltes 
co ses, molts problemes: alguns afecten el context en 
general per la crisi econòmica; alguns, per regulaci-
ons, potser, que no les vam acabar d’ajustar des d’aquí; 
altres, per regulacions a nivell estatal; alguns temes, 
també, derivats dels problemes pressupostaris de la 
Generalitat i de les mateixes institucions de l’Estat. 
I, per tant, sí que el que volíem era proposar solucions 
concretes.

I la veritat és que comencem contents per una qüestió, 
i és que fem aquest debat havent-ne de retirar un punt. 
Nosaltres vam fer la moció, vam posar un punt que 
era el de la moratòria a les titulacions esportives, en 
la interpel·lació, i el Govern va dir: «Ho acceptem. Ho 
teníem ja al cap, ho acceptem.» I fa dos dies ja vàrem 
aprovar la moratòria per a les titulacions esportives. 
Per tant, en retirem aquest punt, perquè això està fet, 
tot i que tirem la pilota més endavant i cal –cal– resol-
dre aquest tema.

Dit això, cal invertir –i ho continuem reivindicant– en 
matèria esportiva. Els lamentables episodis de violèn-
cia en pràctiques esportives en camps de futbol i els 
seus voltants són un exemple del fet que cal invertir: a 
l’escola, en formació, i en pràctica esportiva saludable, 
i fomentar els valors de la cooperació, la col·laboració, 
els valors educatius i formatius. Quan aquí també de-
manem, en aquesta moció..., home, havent reduït el 50 
per cent de les ajudes als consells esportius, cal, en 
la mesura que puguem en els propers anys, recuperar 
els imports anteriors a la crisi. És molt complicat, ho 
sé. I agraeixo en aquest sentit les ganes de poder pac-
tar una transacció, un text que digui: «Escolta, sabem 
quin és l’horitzó, sabem on anem, intentem-ho anar 
fent de mica en mica, gradualment.» Per això el nostre 
grup ha acceptat, també, no buscar imports concrets 
als pressupostos 2015, 2016, 2017, sinó dir: «Escolta, 
anem-ho recuperant gradualment.» I així està accep-
tat, i ho agraeixo.

Per altra banda, proposem el reconeixement del Parla-
ment a la tasca, evidentment, de totes les persones que 
fan possible la pràctica esportiva al país.

Demanem que s’aturin les inspeccions de la segure-
tat social, una moratòria en les inspeccions, i que es 
canviï, que es busqui una regulació específica per tal 
d’evitar les sancions.

Llei de voluntariat: que hi hagi un punt que sigui de 
reconeixement del voluntariat esportiu.

Rebuig presentant –n’hem demanat dictamen a Ga-
ranties Estatutàries– un recurs d’inconstitucionalitat 
contra la llicència única esportiva.

L’IVA: tornem a l’IVA reduït per a la utilització d’instal-
lacions esportives, perquè pateixen, les entitats d’inte-
rès públic, també les entitats privades que gestionen 
instal·lacions esportives.

Centre de Tecnificació Esportiva d’Esplugues: man-
tinguem-lo; model d’èxit d’esport d’elit, que també ali-
menta l’esport de formació. Mantinguem-lo a Esplu-
gues i no el deslocalitzem. Sembla que arribarem a un 
acord.

Competicions internacionals: jocs mediterranis, i la 
possibilitat d’uns jocs olímpics Barcelona-Pirineus. 
A aquells que tenen dubtes sobre el model de jocs 
olímpics: discutim-ne el model, però els que vivim al 
Pirineu sabem que és una de les poques oportunitats 
–de les poques oportunitats– que tindrem per tal de 
despertar, d’evitar la despoblació, l’empobriment. És 
situar al mapa del món el Pirineu. Tenim un Pirineu 
magnífic que està poc potenciat.

Llei de mecenatge, subvencions, esport federat i con-
sells esportius. Subvenció per a manteniment d’instal-
lacions, no nova construcció. Acabar aquelles que 
evidentment s’estan construint, però sobretot mante-
niment.

Les assegurances mèdiques per a les llicències a me-
nors de setze anys: facilitar tot el que siguin unes por-
tes ben grans, amb facilitats màximes, perquè tots 
els infants del nostre país fins a setze anys puguin 
gaudir de pràctica esportiva.
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I, evidentment, trobar en la modificació de la Llei 
de les professions de l’esport –que hi hauríem d’ha-
ver posat «de tecnificació de l’esport» per evitar equí-
vocs–..., doncs, intentar buscar que es puguin inscriu-
re al registre i buscar una solució definitiva per tal que 
no hàgim de fer-ne una nova pròrroga més endavant.

Gràcies, diputades, diputats, conseller, secretari i par-
lamentaris.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, té la pa-
raula l’il·lustre senyor Jaume Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, presidenta, conseller, senyor Tibau. En pri-
mer lloc jo voldria començar fent un reconeixement 
al diputat Ordeig, perquè ha portat temes de l’esport al 
Ple. Això tampoc passa en moltes ocasions, i ens per-
met tractar, precisament, analitzar els diversos temes 
relacionats amb el món de l’esport.

En la moció tenim una sensació contradictòria. Nosal-
tres la veiem molt positiva, és a dir, fins al punt que en 
votarem tots els punts excepte un. Però l’hem treba-
llat, hi hem presentat nou esmenes: se’ns n’han accep-
tat cinc però se n’han rebutjat quatre, i entenem que 
alguna de les que s’han rebutjat era especialment sig-
nificativa.

Començaré per les esmenes que se’ns han rebutjat. 
En una proposem que es faci arribar al Futbol Club 
Barcelona la conveniència que el club es plantegi que 
el museu del Barça deixi de portar el nom de «Presi-
dent Núñez». Som conscients que aquesta és una de-
cisió que pertoca adoptar al club, per això proposem 
una fórmula respectuosa amb el paper de l’entitat. En-
tenem que s’ha de fer d’acord amb els seus estatuts, ho 
ha de decidir la junta –o l’assemblea de compromis-
saris o directament els socis–, però el Parlament està 
legitimitat per pronunciar-s’hi.

El museu del Barça és un dels més visitats de Catalu-
nya, i el senyor Núñez és a la presó condemnat per de-
lictes molt greus, tot i que avui hem sabut que passarà 
el Nadal a casa. És evident que el senyor Núñez ha 
estat president del Barça durant molts anys, però això 
no implica que el museu hagi de posar el seu nom. Po-
sats a canviar-lo, potser seria més lògic que adoptés el 
nom de «Josep Sunyol», per exemple, president Barça 
assassinat pel franquisme, o d’algun jugador destacat, 
o simplement «Museu del Futbol Club Barcelona», tal 
com es deia abans de l’any 2000. Que el museu del 
Barça porti el nom d’una persona condemnada per 
corrupció perjudica la imatge de Catalunya, de Barce-
lona, del Barça i de l’esport. Per això no entenem que 
el PSC no permeti que aquest punt es voti avui. Pen-
sem que no ha copsat prou bé la indignació de la ciuta-
dania amb els temes de corrupció.

Amb relació a d’altres temes: amb relació al pla d’ins-
peccions massives de la seguretat social a l’esport de 
base, que està creant gravíssims problemes a molts 

clubs. Nosaltres presentàvem un text alternatiu: una 
moció aprovada a l’Ajuntament de l’Hospitalet, pre-
sentada per PSC, Iniciativa - Esquerra Unida i Conver-
gència i Unió. Enteníem que ens donava ja un consens 
bàsic fet, i que el redactat era més acurat, fruit del co-
neixement que els municipis tenen de la problemàtica 
que afecta l’esport. No s’ha acceptat. En tot cas, vota-
rem el text que es proposa.

Tampoc s’ha acceptat l’esmena sobre el Centre de Tec-
nificació Esportiva d’Esplugues, que no volem que es 
traslladi, tal com diu la moció, i per això també la vo-
tarem, però amb la qual volíem que es recordés que el 
Parlament ja s’ha pronunciat en contra del trasllat, i en 
la qual demanàvem que el conseller de la Presidència 
comparegui a la Comissió d’Afers Institucionals per 
explicar la situació.

I tampoc s’ha acceptat, finalment, l’esmena que plan-
tejava la conveniència d’estudiar la creació de la uni-
versitat de l’esport de Catalunya.

En canvi, sí que s’ha incorporat, per exemple, en el 
marc del rebuig a la llicència única, que nosaltres 
compartim, la presentació del recurs d’inconstitucio-
nalitat, avalat pel dictamen del Consell de Garanties 
de 27 de novembre.

També, en el marc de la moratòria que vam aprovar 
dimecres sobre l’homologació de títols, la necessitat 
de donar una solució definitiva a les titulacions ante-
riors al 2008, que entenem que la fórmula definitiva 
passa per la Llei de les professions esportives en trà-
mit, i que aquí voldríem que hi hagués un ampli con-
sens polític, però també un consens amb les federa-
cions, amb l’INEFC i amb el col·legi de llicenciats.

És conegut que el meu grup no comparteix la neces-
sitat dels jocs d’hivern. Per tant, hi votarem en contra 
–aquest és el punt que hi votarem en contra.

Però, en canvi, sí que considerem necessari instar el 
Govern a millorar les comunicacions per ferrocarril i 
per carretera amb el Pirineu i la resta del territori, hi 
hagi o no hi hagi jocs d’hivern. Aquesta esmena ha 
estat acceptada i, per tant, es podrà votar. Creiem que 
és important facilitar l’accés dels ciutadans del Piri-
neu a la resta del territori, i l’accés, lògicament, dels 
ciutadans de la resta del territori, també per practicar 
esports d’hivern i per altres motius, a les comarques 
del Pirineu.

També s’ha acceptat el fet que el Govern hagi de pre-
sentar un informe sobre les mesures d’acció  positiva 
que han de facilitar la presència de dones en les profes-
sions esportives, tal com prescriu la Llei de les pro-
fessions esportives.

I, finalment, s’hi ha incorporat un tema de dissorta-
da actualitat, que nosaltres plantejàvem, també altres 
grups: la necessitat d’una condemna a la violència vin-
culada al món de l’esport. La violència és radicalment 
contradictòria amb els valors que defensa l’esport. 
Hem viscut situacions greus aquests darrers dies, i en 
el marc d’aquesta esmena també instem el Departa-
ment d’Interior a continuar la tasca, que som consci-
ents que porta a terme des de fa anys el Cos de Mossos 
d’Esquadra, contra els grups violents que es mouen a 
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l’entorn de l’esport, fins que aquests grups puguin ser 
totalment desmantellats.

Per tant, una bona moció. Reiterem la felicitació. Cre-
iem que hi pot haver un ampli consens, i ens sap greu 
que la nostra satisfacció no sigui total, perquè algunes 
esmenes que per nosaltres eren importants no han es-
tat acceptades.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Albert 
Donés.

Albert Donés i Antequera

Moltes gràcies, presidenta. Senyor conseller, secretari 
general de l’Esport, diputats, diputades, bé, sigui pel 
fet que és final d’any, o potser és final de legislatu-
ra, estem davant una moció resum dels dos anys que 
portem de legislatura pel que fa a matèria esportiva. 
Agrair, sobretot, la voluntat de consens per part tant 
del proposant com per part de la resta de grups, per-
què considerem que l’esport és molt important. És tan 
important que des d’Esquerra Republicana sempre 
hem cregut en l’esport com una estructura veritable 
d’estat, hem procurat sempre donar la màxima relle-
vància als temes que representen el món esportiu.

I té molts problemes, malauradament en té molts, i 
com a més destacats podríem destacar, sobretot, el te-
ma del finançament. És un dels temes que més preo-
cupen, avui en dia, el nostre teixit esportiu. Pensin que 
en els darrers anys la disminució de les aportacions 
públiques en matèria esportiva al que són federacions, 
al que són clubs, s’han reduït dràsticament.

Nosaltres, des d’Esquerra Republicana, proposem que, 
com que en els propers anys tot sembla indicar que 
aquesta disminució anirà a més –o, si més no, inten-
tarem que no sigui inferior a la que hi ha ara, és a dir, 
considerem que ja més avall no podem anar, hem tocat 
terra en aquest aspecte–, com ja vam proposar en un 
punt al debat de política general, el Parlament, i sobre-
tot el Govern de Catalunya, comenci a treballar una 
veritable llei de mecenatge esportiu. Però creiem que 
ha de ser una llei de mecenatge esportiu que doni res-
posta a tots els estrats de l’esport, no tan sols al de les 
grans competicions –aquests ja ho tenen solucionat; 
no en tenen, de problemes de finançament, aquesta 
gent–..., però sí al de l’esport de base, al club de ciutat, 
al club de poble. I ha de ser una llei que permeti que 
la perruqueria Paquita o la pastisseria Pepita, si dóna 
ics diners al club del seu barri, al club del seu poble, 
podrà tenir els beneficis fiscals suficients perquè sigui 
atractiu invertir en els seus clubs.

Un altre dels problemes que hem tingut i que mostra 
aquesta moció és el tema de la llicència única, un te-
ma que preocupa, i molt, les federacions i els clubs del 
nostre país. Com tots saben, ja vam debatre aquest te-
ma en una moció, i va quedar palès que estàvem tots, 
o la gran majoria del Parlament, en contra del tema de 

la llicència única, i com en el debat de política gene-
ral anterior es va demanar presentar recurs d’incons-
titucionalitat contra l’LRSAL, i ara ja tenim el dicta-
men del Consell de Garanties Estatutàries, que avala 
el fet de presentar-hi aquest recurs. Desconec si a ho-
res d’ara s’ha presentat, però pensem que cal, que cal 
fer-ho, i al més aviat possible.

Respecte al tema de les titulacions esportives, tal com 
s’ha dit, que és un dels problemes mediàtics que hi ha 
en aquests moments, dir que mirarem de buscar-hi 
una solució entre tots, i així ens hem compromès tots 
els diputats, arran de la modificació de la Llei 3/2008 
–de la Llei de les professions de l’esport–, a buscar-hi 
una solució que clarifiqui el que és esport professio-
nal i el que és un professional de l’esport, del que és 
un voluntariat o de la gent que fa una tasca als nostres 
esports de base, sobretot perquè pensem que no es pot 
ficar tothom al mateix sac.

Suport, per descomptat, a qualsevol esdeveniment es-
portiu que representi una rellevància, un impacte eco-
nòmic i una vertebració del territori, i una repercussió 
mediàtica i mundial, sigui la que sigui: poden ser per-
fectament mundials, jocs del Mediterrani, jocs olím-
pics d’hivern, d’estiu, el que sigui. Creiem en l’esport, 
que és un dels grans aparadors que tenim.

I, per últim, per descomptat, condemnar qualsevol ti-
pus de violència en el món de l’esport, sigui xenòfoba, 
sigui racista o intolerant. Creiem que l’esport no ha de 
ser ni pot ser paraigua de grups violents, i els darrers 
fets passats en els darrers temps ens demostren que 
s’hi ha de buscar una solució, i crec que la solució pas-
sa per l’educació i per la pedagogia en l’esport de base.

I creiem, per descomptat, en l’esport pels seus valors, 
perquè és salut i no deixa de ser un espectacle. I, so-
bretot, l’esport és vida.

Moltes gràcies, diputats, presidenta.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula la il·lustre senyora Carina Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Moltes gràcies, presidenta; senyores i senyors dipu-
tats; conseller; secretari general de l’Esport, senyor 
Tibau; senyor Ordeig. A la moció del senyor Ordeig 
hi ha de tot. Escolti’m, ha fet una moció que és difícil, 
és difícil no poder-li-ho votar tot a favor, perquè, clar, 
vostè ha fet aquí tot un totum revolutum, hi ha incor-
porat de tot: ha parlat de professionals de l’esport, de 
voluntaris, de dones esportistes, d’entitats i consells, 
de l’IVA, d’inspeccions, d’inversions, de carreteres, 
d’infraestructures esportives, d’esdeveniments espor-
tius i de rebuig a la violència. Escolti’m, tot, aquí li ha 
cabut tot.

Doncs, bé, nosaltres votarem favorablement a la ma-
joria dels punts d’aquesta moció, perquè creiem, com 
vostè esmenta en l’inici de la seva moció, que l’esport, 
doncs, és una activitat que té una influència molt po-
sitiva en el conjunt de la societat, que fa una tasca im-
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portantíssima de cohesió i de formació en valors dels 
més joves, i, per tant, creiem que és important que es 
parli al Parlament també d’això.

Però nosaltres hi hem fet esmenes en un sentit molt 
concret, i és sobre la qüestió que avui en dia tenim a 
sobre de la taula, que és la necessitat de regular aquest 
sector de les entitats esportives i de la professionalit-
zació del sector de l’esport, per tal de posar-hi una mi-
ca d’ordre –una mica d’ordre–, que jo crec que és im-
portant.

És important perquè en aquests moments el que sí que 
hem vist és que hi ha un conflicte d’interessos entre 
aquells que es dediquen a l’activitat de l’esport des del 
punt de vista del voluntariat, i que, per tant, estan en 
una situació en molts casos d’irregularitat i d’alegalitat 
que és necessari ordenar.

I, per tant, ja li avanço que nosaltres no votarem a fa-
vor del rebuig a aquestes inspeccions, perquè sí que és 
cert que han tingut un impacte molt negatiu, però el 
que nosaltres creiem, tal com s’ha vist en les compa-
reixences que hem tingut aquests dies en la comissió 
que veu aquesta reforma legislativa, és que és neces-
sari establir una ordenació, un mínim límit. I estem 
d’acord que ha de ser el Govern de l’Estat qui posi allò 
que vostè anomenava l’altre dia una «tarifa plana», per 
tal que totes aquestes persones que es dediquen de for-
ma voluntària, a través de la iniciativa social i de ma-
nera desinteressada, com a professionals de l’esport, 
doncs, tinguin una regulació que com a mínim no els 
mantingui en l’alegalitat i que garanteixi unes certes 
condicions en el desenvolupament de la seva tasca.

I, per altra banda, tenim tots els professionals de l’es-
port, aquests que ara s’hi feia referència, també, que 
s’haurien d’anomenar com a «tècnics de l’esport», 
que tenen una titulació, que volen dedicar-s’hi de ma-
nera professional, i als quals s’han d’atribuir una sèrie 
de regulacions diferents, i de consideracions o reco-
neixements de titulacions diferents. Per tant, nosaltres 
estem sobre això: creiem que aquesta és una regulació 
important que s’ha de fer en els propers mesos, i en ai-
xò nosaltres ens afegirem al consens de tots els grups 
parlamentaris, per tal d’ordenar aquest sector d’una 
manera ajustada, no?

També volíem referir-nos al fet que tampoc entenem 
aquest rebuig sistemàtic a la llicència única. Escolti, si 
es tracta de simplificar procediments administratius! 
Ja sé que em diran que no, però és que no m’acaben de 
convèncer. Jo vull que em convencin que aquesta lli-
cència única esportiva és negativa. Jo crec que, si amb 
una llicència es pot competir en el conjunt de les co-
munitats autònomes i en tot el territori d’Espanya, no 
entenc per què ens hem d’anar traient i compartimen-
tant llicències esportives, que per nosaltres és molt 
més simple tenir-ne una i ja està.

Per altra banda, el tema del mecenatge. Atenció, per-
què crec que aquesta no és una competència que tingui 
el Parlament de Catalunya, i molt menys segmentada 
en l’àmbit de l’esport. Per tant, nosaltres en aquesta 
proposta ens abstindrem, en el sentit que considerem 
no que sigui dolenta, tal com s’hi referia ara el senyor 
Donés, sinó que la regulació que es faci del mecenatge 

com a tal pot estar incorrent en un conflicte de compe-
tències, i d’embolics ja en tenim prou.

Per tant, nosaltres votarem favorablement el conjunt 
de la moció, perquè incorpora moltíssimes coses, molt 
especialment aquelles que fan referència al rebuig de 
la violència, que aquests dies hem vist com s’han pro-
duït situacions rebutjables i lamentables en els esde-
veniments esportius, i per molts altres dels punts que 
incorpora, que considerem importants, com també 
considerem important que es parli d’esport al Parla-
ment de Catalunya, i que a més a més sigui una de les 
matèries que conciti un més gran consens.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula la il·lustre senyora Maria Senserrich.

Maria Senserrich i Guitart

Moltes gràcies, presidenta. Honorable conseller, se-
cretari general, diputats, diputades, en primer lloc, 
deixin-me agrair al diputat Ordeig la predisposició a 
negociar i sobretot a arribar a acords. Ja li anunciem 
d’entrada que votarem favorablement tots els punts de 
la moció que avui ens planteja. Per tant, estigui con-
tent, perquè ja veu que, informant-se, les coses surten 
i prosperen.

Bé, avui en dia de fet estem massa pendents de les di-
ferències i poc de les coincidències, i el Parlament de 
Catalunya, un parlament divers i plural com el nos-
tre, demostrarem que som capaços d’arribar a acords, 
i els diputats que m’han precedit així també ho han 
dit. Malauradament, em temo que no serà notícia. Els 
diputats, per això, estarem orgullosos de la feina, però 
no serà notícia el fet de coincidir i aportar coses noves 
al món de l’esport. Per tant, reitero el meu agraïment, i 
el faig extensiu a la resta de diputats que han participat 
en la moció.

Bé, és cert que aquesta moció, com ja han dit alguns 
diputats, la podríem definir com una relació dels prin-
cipals temes que s’han debatut aquí, al Parlament, du-
rant 2013 i 2014, i val la pena destacar-ne alguns. I ho 
faré per blocs, per facilitar una mica la comprensió 
d’aquesta moció.

Tenim un primer bloc, que són aquells aspectes en què 
ens han afectat les mesures preses per part del Govern 
espanyol: les inspeccions de la seguretat social, la lli-
cència única esportiva, l’augment de l’IVA, i la reitera-
da reclamació d’una llei de mecenatge –cert: compe-
tència estatal, i que hem reclamat en el Congrés dels 
Diputats i que sempre se’ns ha negat reiteradament. 
Tots ells, temes que preocupen el sector: uns per una 
actitud desafortunada, per dir-ho d’una manera fina, i 
d’altres per falta d’acció, senzillament.

En un segon bloc tindríem els aspectes que van direc-
tament relacionats amb el Govern de Catalunya. Pri-
mer, la modificació de la Llei de l’exercici de les pro-
fessions de l’esport, en tràmit al Parlament, i que hi 
tindrem una feina i un repte molt important però ne-
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cessari per al sector de l’esport. Dos, buscar solucions 
per ajudar aquest sector, ja siguin clubs, entitats, fede-
racions, consells esportius, etcètera; en definitiva, tots 
els esportistes i professionals de l’esport que en general 
fan i valoren que sigui un pilar fonamental de l’estat 
del benestar, especialment, i, amb l’esmena a aquesta 
moció, per als infants i els joves, perquè recordem que 
cal tenir en compte l’esport com a eina de salut, cultu-
ra, cohesió social, educació i, sobretot, font de valors.

Bé, tindríem un tercer bloc que seria territori i esport, 
que avui en aquesta moció concretem en dos: el rei-
terat suport als Jocs del Mediterrani el 2017 a Tarra-
gona, que així quedarà reflectit als pressupostos del 
2015, aquest suport que s’hi dóna; i, 2, els Jocs Olím-
pics d’Hivern de Barcelona-Pirineus. De fet, avui ma-
teix, en aquesta sessió plenària, portarem a debat, a 
proposta del diputat i alcalde de la Seu d’Urgell, una 
moció sobre polítiques específiques per a la munta-
nya, que reflecteix que des del nostre Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió ens preocupa i ens ocupa 
aquest territori. Perquè defensem que es fan coses, i 
que se n’han de fer moltes.

Tenim casos d’èxit, com per exemple el programa Es-
port Blanc Escolar, un exemple de relació entre esport, 
territori i ensenyament; un programa que ha funcio-
nat en les tres comarques pioneres: l’Alt Urgell, la Cer-
danya i la Vall d’Aran, que ara serà extensiu a altres 
comarques com són els Pallars, l’Alta Ribagorça, el 
Solsonès, el Berguedà i el Ripollès. Per tant, posem 
en valor les coses que funcionen, que s’estan fent bé 
al món de l’esport, vinculades al nostre territori. Tot 
això perquè nosaltres creiem en el nostre país, el seu 
territori i la seva gent; per això el nostre suport, amb 
aquest punt de vista de territori i esport.

I quart i últim bloc, i molt important: l’esport, el reco-
neixement de l’esport, del sector en general, però d’un 
esport sense violència. És així que hem presentat una 
esmena en aquest punt, i que sumarem amb d’altres 
grups que hi han participat, i que de fet després el Par-
lament farà una declaració amb relació a aquest tema 
que tant ens preocupa i que últimament hem tingut i 
hem patit.

Bé, en resum, avui aprovem una moció que, primer, 
reivindica aquells problemes que pateix el món de 
l’esport i intentem buscar-hi solucions, i, 2, posem en 
valor l’esport de casa nostra a tots –a tots– els nivells.

I acabo com he començat: donant les gràcies al diputat 
Ordeig, a la resta de diputats participants de la moció, 
i desitjant que, si som capaços de coincidir en una ma-
tèria tan important i rellevant com l’esport, no només 
perquè siguem a vigílies de Nadal, a tocar, sinó per-
què realment hi creiem, i espero que siguem capaços 
en un futur pròxim d’arribar a acords en aquesta matè-
ria, i en moltes d’altres.

Moltes gràcies, presidenta, conseller, diputats i dipu-
tades.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Sergio García.

Sergio García Pérez

Gràcies, presidenta, conseller, secretari general de l’Es-
port, diputats, diputades. En primer lugar, desde el 
Partido Popular queremos expresar nuestra más enér-
gica condena por los actos de violencia ocurridos en 
los últimos días en el mundo del deporte.

Desde el Partido Popular somos conscientes de la im-
portancia de los clubs y las federaciones catalanas, y 
que aún es más importante garantizar la viabilidad de 
estas instituciones por la labor que realizan para dece-
nas de miles de niños y niñas, y personas adultas. Va-
mos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que 
no se vea alterada su labor en el deporte, pero lo que no 
va a hacer el Partido Popular es utilizar el deporte pa-
ra un interés político.

Señores y señoras diputadas, esta moción es un popu-
rrí de intenciones, buenas intenciones, pero muchas in-
tenciones. Esta moción nos preocupa mucho porque el 
deporte se merece más que esta moción. Desde el Par-
tido Popular creemos que el mundo del deporte se me-
rece más que cuarenta y cinco minutos de debate para 
tantos puntos y tan variados. Estamos hablando de co-
sas muy serias, que el Partido Popular puede estar de 
acuerdo o no, pero el deporte se merece algo más.

Vamos a empezar de nuevo, como el día de la marmo-
ta. La licencia única, la recuerdan todos, una vez más 
utilizada como método para cargar contra el Gobierno 
y el Partido Popular y todo lo que suena a Estado es-
pañol. Miren, ¿han explicado que en este proyecto de 
ley el nuevo texto atribuye a la federación autonómica 
la competencia para expedir licencias deportivas y el 
Consejo de Estado ha manifestado que él mismo res-
peta las competencias autonómicas?

Esta modificación contribuirá a agilizar la expedición 
de licencias en todo el territorio nacional y a abara-
tar los costes de los servicios asociados a las mismas, 
además de reducir la litigiosidad entre las federacio-
nes territoriales y nacionales en los procedimientos 
electorales.

El documento que expedirán las federaciones territo-
riales, salvo casos excepcionales, permitirá que los fe-
derados de cada comunidad tengan un documento ad-
ministrativo válido para todo el territorio nacional, sin 
necesidad de solicitar otro cuando compitan en otras co-
munidades autónomas o en competiciones nacionales.

El Consejo Superior de Deportes financiará las pasa-
relas informáticas para facilitar la expedición de las li-
cencias, el adecuado reparto de las cuotas entre las fe-
deraciones territoriales y nacionales, agilizando los 
expedientes del cobro y el reparto entre ambas, aun-
que serán las propias federaciones territoriales y na-
cionales las que determinen los criterios de compen-
sación económica en caso de ser necesaria.

Dejen ya de amedrentar a las federaciones y a los clubs 
con estas falacias. Ustedes no ven a los deportistas co-
mo deportistas.

Otra: inspecciones a los clubs. Todas las inspecciones 
realizadas en Cataluña se originaron por denuncias de 
trabajadores. Por cierto, ¿saben en qué año se inicia-
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ron las primeras inspecciones en el mundo del depor-
te? En el año 2010. ¿Quién gobernaba en el año 2010 
en el Estado y en el Parlament? El Partido Socialista.

Miren, les recomiendo que le pregunten y se asesoren 
por una persona que tienen muy cerca, que en ese mo-
mento tenía la máxima responsabilidad de trabajo en 
el Estado. ¡Ojo!, no critico su actuación, porque fue la 
correcta como máximo responsable en esa materia; 
la misma actuación que está realizando el actual Go-
bierno del Estado. No podemos decirles a los inspec-
tores de trabajo que no cumplan con sus obligaciones, 
estarían cometiendo prevaricación. 

¿Qué pensarán sindicatos, la patronal, los trabajado-
res, la sociedad en general sobre estas actuaciones que 
solicitan en este punto de la moción? Dejen de hacer 
demagogia con estos temas tan importantes y delica-
dos como este y no confundan a las personas del mun-
do del deporte. La inspección de trabajo se creó para 
proteger a los trabajadores. Los datos que tenemos es 
que de cada cien trabajadores cuestionados sobre si te-
nían relación laboral o no, por recibir compensaciones 
como esa, solo el 20 por ciento tenían que darse de 
alta en la seguridad social. En un total saltaron entre 
quince o veinte clubs profesionales, el 90 por ciento 
se regularizaron voluntariamente, más de dos mil per-
sonas regularizaron su situación laboral, solo afectó a 
personal laboral que superara el salario mínimo inter-
profesional, sobre dietas nunca se actuó.

Dejen ya de amedrentar a las federaciones y clubs con 
sus falacias y mentiras. Ustedes no ven a las federa-
ciones como gestores y a los deportistas como depor-
tistas, los ven como posibles votos. Bueno, también es 
legítimo, pero no efectivo para el deporte.

También hay un punto que me llama la atención: el 
apoyo económico con la coletilla de siempre –«de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria para el 
impulso de los juegos de invierno de Barcelona Piri-
neos». Seamos serios, primero tendrán que presentar 
la candidatura y la tendrá que presentar la ciudad de 
Barcelona, porque a día de hoy no se ha presentado 
nada.

En este Parlamento se está actuando de una manera 
muy simple pero muy eficaz para confundir al mun-
do del deporte. La mejor manera de tapar la verdad 
es rodeándola de mentiras, que es lo que se está prac-
ticando desde este Gobierno de la Generalitat con el 
beneplácito del PSC, con esta moción, para que las fe-
deraciones y deportistas no sepan la verdad. Pero la 
mentira, les aseguro, tiene muy poco recorrido. Y des-
de el Partido Popular se está trabajando para que se 
sepa la verdad. 

De todas maneras, el Partido Popular votará a favor 
varios puntos de esta moción.

Muchas gracias, presidenta, conseller. 

La presidenta

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

Quim Arrufat Ibáñez

Molt breument. Aquest és, efectivament, un país es-
portiu, no només per tota la gent que hi dedica bona 
part del seu temps de forma professional, de forma no 
professional, de forma voluntària, sinó perquè és un país 
que estima, que practica l’esport en moltes i múltiples 
varietats. Prova en són les diferents federacions cata-
lanes dels esports més variats, algunes reconegudes 
internacionalment, altres no.

Pràctica esportiva és una cosa; en tot cas, els macroes-
deveniments esportius com a excusa per reactivar eco-
nòmicament una ciutat o una regió són una altra co-
sa. Podria ser l’esport, podria ser la música, podria ser 
qualsevol altra..., és una altra cosa. Nosaltres pensem 
que és un model, el model de reactivar una regió, una 
ciutat a través de la celebració d’uns jocs internacio-
nals, reactivar-la econòmicament, fer-li noves infraes-
tructures esportives, vials, de ciutat, de regió, és una 
pràctica o és un model caduc, que aquest estiu s’ha de-
mostrat enmig d’una crisi econòmica enorme al Bra-
sil que no funciona, que no només no funciona, sinó 
que indignen profundament la població, els milions que 
es poden arribar a gastar per a un esdeveniment, en 
aquest cas, esportiu, com podria ser d’una altra doc-
trina. Però, en tot cas, una excusa puntual en el temps 
per reactivar la ciutat. Això és un model que va fun-
cionar o no sé si va funcionar en el seu moment, però 
que ara mateix, enmig d’aquesta crisi, està esgotat.

Nosaltres vam votar, igual que tots els grups parla-
mentaris d’aquesta cambra, a favor de donar suport a 
Tarragona 2017, si no m’equivoco, perquè se’ns va es-
pecificar exactament quina era la despesa, quines eren 
les infraestructures que quedaven per completar. El 
que no farem en cap cas és donar suport a Barcelona, 
als jocs d’hivern de Barcelona dos mil vint-i-no-sé-
quants, perquè no creiem que als Pirineus els calgui 
justament una celebració esportiva per reactivar la re-
gió. Li calen moltes altres coses, moltíssimes, però no 
pas uns jocs d’hivern que siguin l’excusa per invertir a 
la regió, sinó que li calen moltes altres coses.

Nosaltres ens oposarem i ens oposem, òbviament, 
també al mandat o a l’imperatiu de la llicència única 
i a la desaparició progressiva o, diguéssim, a l’esllan-
guiment progressiu de les federacions catalanes. Te-
nen vida, tenen gent, funcionen, funcionen amb el que 
tenen, però, a més a més, funcionen amb un gran ac-
tiu, que és la gent que les fa funcionar. I, per tant, una 
cosa que funciona més val no tocar-la, i, òbviament, 
que no entri en la dinàmica de centralisme, que és la 
política general del Partit Popular per a tot, siguin fe-
deracions, siguin polítiques de qualsevol tipus.

I, òbviament, nosaltres ja entenem que és la inspecció 
del treball; ja entenem que, a més a més, és un dret 
social, és un dret laboral; ja entenem que defensa els 
treballadors i les treballadores. Home, però justament 
en una professió de la qual justament estem parlant de 
com regular-la, de com afiliar-la a la seguretat social, 
de com establir què és la pràctica voluntària, què és la 
pràctica remunerada..., justament ho estem parlant en 
aquests moments; no ens sembla la millor manera fer 
ràtzies com la que hi va haver fa poc contra les fede-
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racions i contra els clubs esportius per veure si tenien 
regularitzat tot el que no havien, òbviament, pogut re-
gularitzar.

I també, òbviament, votarem a favor de totes les pro-
postes que rebutgen la violència en l’esport –violèn-
cia a l’esport–, i, per tant, record a Aitor Zabaleta i 
a Jimmy, els dos nois assassinats per grups violents 
d’ideologia ultranacionalista i feixista. I també, no 
oblidem que, més enllà de la violència que acaba amb 
morts, de la violència que acaba amb víctimes, hi ha a 
l’esport, cosa que no li és propi, perquè l’esport és una 
escola de valors totalment diferents a això, hi ha un 
abús reiterat del racisme, d’insults, a l’esport, que s’ha 
d’eradicar. Perquè l’esport si alguna cosa és, la pràcti-
ca de base de l’esport si alguna cosa és és una escola 
de valors totalment diferents al racisme o al feixisme.

Gràcies. 

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula l’il-
lustre senyor Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, presidenta. Bé, molt ràpidament. Al senyor 
Bosch dir-li: si hem de començar a dir al Barça com ha 
de fer les coses des d’acords parlamentaris –entitat pri-
vada–, si li hem de dir al Llagostera com ha de fer les 
coses i qui té els seus socis, qui són, què fan, on van... 
Entitat privada, autonomia privada. Diferent dels inci-
dents en esdeveniments públics, eh?, i a més a més, amb 
actituds, amb conductes il·legals. Per tant, jo crec que 
hem de diferenciar, perquè, si no, no té aturador, això.

I em sap greu i, per tant, jo li deia: «Home, si li accepto 
l’esmena, és que li haig de votar a favor i, per tant, això 
vol dir que estic d’acord amb l’intervencionisme parla-
mentari en tots els clubs del país.» Tots, eh? No el Bar-
ça, que és el que surt a la premsa, tots. I llavors, la temp-
tació és molt gran. Per tant..., i llavors li dic: «Home, 
presenti-ho» –que ja ho ha fet– «a proposta de resolució 
al Parlament i llavors, escolta, podem fer la votació.»

Ha introduït una esmena molt important: les dones, 
foment de l’esport femení, que també jo crec que està 
en dificultats, eh?, perquè calen polítiques positives i 
cal invertir-hi recursos.

El senyor Donés ja ha comentat la importància del fo-
ment..., d’intentar no reduir més de la mitjana del que 
reduïm el pressupost de la Generalitat en esport fede-
rat i esport escolar, perquè, si no, llavors donem un 
missatge no el més òptim.

Vejam, faig aquí un genèric Ciutadans, PP; us ajunto 
perquè més o menys... Si inspeccions de la seguretat 
social: escolti, nosaltres demanem, primer, moratò-
ria i demanem una regulació, no el regal de Reis per-
què ningú miri res i perquè fem el que vulguem. No. 
Qui és professional que pagui, que ja hi ha recursos, 
d’acord? Esport d’alta competició, que pagui. Si hi ha 
una denúncia d’algú perquè ha fet alguna cosa ma-
nifestament malament en esport professional, escolti, 
doncs, haurà d’actuar com en qualsevol altre lloc. Pe-

rò no ens estem referint a això. L’esport d’aquest país 
s’aguanta gràcies, precisament, en molt bona part, als 
que no són professionals, que vol dir voluntaris, que 
vol dir persones que fan col·laboracions molt puntu-
als. I, per tant, estem demanant una regulació espe-
cífica. I els dirigents del Partit Popular en matèria es-
portiva a Madrid també pensen que cal una regulació 
específica. El que passa, que aquí estem amb la lluita 
eterna entre sector econòmic..., entre els dirigents po-
lítics econòmics o de treball i els de matèria esporti-
va, que volen, evidentment, trobar una solució efec-
tiva. Perquè, si no, és impossible.

La llicència única esportiva: és que, sap què passa? 
Que si apliquem la llicència única esportiva la mei-
tat de les federacions, les catalanes, han d’abaixar la 
persiana. Perquè si algunes ja estan a punt de tancar 
i estan amb moltes dificultats –seixanta-nou federaci-
ons–, part dels ingressos vénen de l’expedició de lli-
cències, no ens equivoquem, deixant de banda que és 
competència catalana. Catalunya té competències en 
matèria esportiva, i, per tant, les llicències que afec-
ten competicions catalanes les han d’expedir les fede-
racions catalanes. I aquí és on nosaltres també diem: 
«Escolta, no cal pas fer més alarmisme del necessari, 
però busquem amb les federacions que fins ara ho han 
fet bé, i les catalanes han aportat molts esportistes en 
competicions internacionals per arreglar-ho.» Fem-ho.

I per últim –presidenta, m’allargaré molt poquet–, dir-
li, evidentment, dels jocs de Barcelona Pirineus en po-
dem parlar molt, però, escolti, definim el model. Però 
és que, evidentment, serà si Barcelona vol –si Barcelo-
na vol. Evidentment, això també ho hem dit.

I llavors, per últim, només comentar: agrair també les 
esmenes sobre la violència a l’esport i el manifest que 
aprovarem.

I llavors, a la senyora de Convergència, la senyora 
Senserrich, també comentar-li: exigència al Govern; 
intentem informar-nos, però la nostra feina és exigèn-
cia al Govern, al d’aquí i al de Madrid, eh?, i llavors 
negociació.

I sap què és la nostra principal prioritat d’aquesta mo-
ció? És intentar que el Govern es faci seves les nostres 
propostes. I per això hem o rebaixat alguna proposta, 
és cert, i en altres ens hem mantingut ferms, i vostè les 
ha acceptat. I per això li ho he agraït; li ho he agraït en 
privat i li ho agraeixo en públic. Per tant, moltes grà-
cies, crec que és el millor que podíem fer pel món de 
l’esport i el que ens estan demanant.

Gràcies, diputades, diputats.

La presidenta

Cridem a votació.

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

Carina Mejías Sánchez

Presidenta, per demanar votació separada del punt 3, 
del punt 5 i del punt 7.
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La presidenta

D’acord. (Quim Arrufat Ibáñez demana per parlar.) 
Senyor Arrufat...

Quim Arrufat Ibáñez

Votació separada del punt 15.a.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Afegir-hi el 16 i el 6.

(Jaume Bosch i Mestres demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Bosch...

Jaume Bosch i Mestres

El 15.a, em sembla que ha dit també el senyor Arrufat. 
Doncs, el 15.a votació separada.

La presidenta

Perfecte.

(Pausa llarga.)

Passem a la votació de la moció.

Votarem, en primer lloc, el punt 3.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 104 vots a favor, 16 en contra i 
9 abstencions.

Votem el punt 5.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 104 vots a favor i 25 en contra.

Votem el punt 6.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 113 vots a favor i 17 en contra.

Votem el punt 7.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 121 vots a favor i 9 abstencions.

Votem el punt 15.a.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 115 vots a favor i 15 en contra.

Votem el punt 16.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 112 vots a favor, 1 en contra i 
16 abstencions.

Votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 130 vots a favor.

Declaració
del Parlament de Catalunya de condemna de 
la violència en l’esport (tram. 401-00021/10)

Donarem lectura ara de la Declaració del Parlament 
de Catalunya de condemna de la violència en l’esport. 
Té la paraula per a la seva lectura el secretari primer.

El secretari primer

Gràcies, presidenta. «L’esport ha esdevingut, per la 
seva importància dins la societat, un instrument fo-
namental per a la transmissió de certs valors impres-
cindibles per a una ciutadania sana i cohesionada. El 
respecte mutu, l’esforç, la constància, l’autodisciplina, 
el treball en equip, la convivència, l’esportivitat, el joc 
net i el respecte a les normes són alguns dels valors 
que es troben en l’esport i que es potencien quan les 
persones el practiquen.

»Sovint, però, hi ha en el món de l’esport  situacions 
i actituds que no afavoreixen gens la transmissió d’a-
quests valors, projecten una imatge de l’esport molt 
allunyada del que realment representa i transmeten 
missatges negatius als qui el practiquen com a aficio-
nats, principalment infants i joves.

»Recentment, s’han viscut a l’Estat espanyol algunes 
d’aquestes situacions reprovables, amb fets d’una es-
pecial gravetat que, tot i ser molt puntuals i aïllats, 
perjudiquen tot el que el món de l’esport és i represen-
ta. Aquests fets, ocorreguts a Madrid i a Barcelona, 
mereixen tot el rebuig possible i una condemna fer-
ma de tota la societat i de tots els poders públics. Cap 
agressió no pot quedar impune. Totes les agressions 
mereixen el rebuig social, amb un èmfasi especial si 
tenen vinculació amb la competitivitat esportiva i po-
sen en risc vides humanes.

»Tot i les accions posades en marxa al llarg dels anys 
per a la promoció dels valors que comporta la  pràctica 
esportiva, cal continuar incidint-hi. En aquesta tasca, 
tant les administracions públiques com el món de l’es-
port amateur i de l’esport professional hi tenen una 
gran responsabilitat.

»El Parlament de Catalunya, en aquest sentit, en el 
marc del rebuig a la violència, el racisme, la xenofòbia 
i la intolerància: 

»Condemna fermament tots els actes de violència, ra-
cisme, xenofòbia i intolerància que es produeixen a 
l’entorn de l’esport, que té precisament uns objectius 
oposats a aquestes xacres socials.

»I proclama la necessitat que el món de l’esport i les 
administracions públiques sumin esforços per a fer 
desaparèixer qualsevol símptoma de violència, racis-
me, xenofòbia i intolerància de la quotidianitat de l’es-
port.

»Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014.»
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La presidenta

El vint-i-cinquè punt de l’ordre del dia és la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les políti-
ques transversals amb relació a la violència contra les 
dones, presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques transversals 
amb relació a la violència contra les 
dones (tram. 302-00230/10)

Té la paraula la il·lustre senyora Marta Ribas. (Pausa.) 
Ja pot començar. Senyora Ribas, sí, ja pot començar.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Consellera, conseller, diputades, 
diputats, fa deu anys, ara, que es va aprovar la Llei or-
gànica contra la violència contra les dones a l’Estat; en 
fa sis que es va aprovar la catalana.

En aquells anys es va fer un esforç important per abor-
dar la violència masclista canviant-la de lògica, tra-
ient-la de la lògica de la violència domèstica, dels 
crims passionals, i passant-la a la lògica de la desi-
gualtat de gènere. Amb la llei del 2008, la catalana, 
vam aconseguir també que s’ampliés l’acció pública 
cap a un ventall molt més ampli del que són les vio-
lències, i que des d’aleshores s’entengui que les violèn-
cies masclistes també són l’assetjament, també són les 
agressions sexuals, també és la violència econòmica, 
també és la mutilació genital.

En aquests anys han passat moltes coses. S’ha avan-
çat en aquesta conscienciació social respecte d’aquell 
canvi important que es va fer fa deu anys i sis anys, 
i hem tingut aquestes lleis i aquestes eines. Però en 
aquests anys també hi ha hagut canvis de govern, can-
vis de govern a Madrid i canvis de govern a Catalu-
nya. I amb aquests canvis de govern hi ha hagut can-
vis en els conceptes de l’abordatge de les violències. 
Amb aquests canvis de violents..., de violents, no, de 
governs, hi ha hagut també una implementació cur-
ta d’aquestes lleis, o no arribar a implementar tots els 
recursos que ens donen aquestes lleis, i també hi ha 
hagut retallades de recursos. I retallar en despesa en 
l’abordatge en la violència té efectes, té impacte. I no 
es pot ser feminista i ser acrític davant d’això.

Permetin-me llegir-los literalment uns paràgrafs d’un 
article d’una companya nostra i referent, la Maria de la 
Fuente, que ens diu: «Tenim uns operadors policials o 
jurídics sense mitjans ni formació per calibrar el risc; 
un sistema educatiu que, contra les dades, considera 
que el masclisme és marginal i no problemàtic; uns 
mitjans escampant porqueria sexista d’alta rendibilitat 
econòmica; un neomasclisme emergent que, emparat 
sota el miratge de la igualtat, porta a l’absurd la vic-
timització dels homes en els moments de separació, 
i, sobretot, un govern autonòmic que ha desmantellat 
la transversalitat en les polítiques, i un govern central 
amb una agenda clarament de política antifeminista. 
Potser sensibilitzar ja no és fer consens, sinó fer con-

flicte. Potser ja n’hi ha hagut prou de dir que estem 
en contra de la violència. Potser ara toca identificar-la, 
més enllà de les seves manifestacions extremes, i as-
senyalar els responsables que no s’estiguin abordant 
en tota la seva gravetat.»

En aquest sentit vam fer la interpel·lació, i en aquest sen-
tit hem fet aquesta moció: per dir que hi ha coses que 
cal fer i no s’estan fent, per identificar totes les vio-
lències i totes les seves víctimes, i per no ser neutrals. 
No només podem tenir consensos el 25 de novembre, 
posar-nos llaços i fer manifestos. No només podem te-
nir consensos en el que votarem avui aquí, que s’agrai-
rà que hi hagi aquests consensos. Hem d’estar mante-
nint la pressió i els consensos durant tot l’any. I, si no, 
la pressió.

Per tant, amb aquesta moció plantegem que hi hagi 
recursos; que hi hagi personal suficient per a aquests 
serveis i per a l’atenció i per a la prevenció de la vio-
lència masclista, de les violències masclistes; que hi 
hagi formació per al personal; que hi hagi dades, in-
formació, com estudis sobre els motius de les baixes 
ràtios que tenim actualment de les ordres de protecció 
en el nostre sistema de justícia –baixíssimes–; o sobre 
l’informe anual del Departament d’Interior, de totes 
les seves dades i totes les seves accions; o la segona 
Enquesta de violència masclista durant l’any vinent; 
o valoració de mesures en l’àmbit laboral que s’estan 
duent a terme, tant per evitar la violència en l’àmbit 
laboral com per a la inserció laboral de les dones víc-
times de la violència.

Mesures, per tant, de recursos, de personal, de serveis, 
de formació, d’informació i de sensibilització, amb 
més campanyes de l’ICD, amb més qualitat en la in-
formació que s’ofereix des de les institucions, i tam-
bé amb més exigència de la paritat en els nostres mit-
jans de comunicació públics, perquè no es pot donar la 
sensació que la paritat i que l’abordatge de la violència 
i que la lluita contra la violència ja no són una prioritat 
al nostre país.

Però la proposta principal que fem en aquesta moció 
és el primer punt, és la proposta de fer un acord so cial 
i polític per a l’eradicació de la violència masclista, 
que, precisament, ens permeti superar aquestes barre-
res que, com els dèiem, creiem que els actuals governs 
estan sent incapaços de vèncer, i que tornem a situar 
la lluita contra la violència masclista com una priori-
tat de país.

Ens felicitem, crec que ens haurem de felicitar totes 
i tots, que, segurament, molts d’aquests punts seran 
aprovats per amplis consensos o per unanimitat. Con-
vertim aquests amplis consensos i unanimitat en uns 
amplis consensos i unanimitat durant tot l’any, per fer 
frontal prioritat la lluita contra una xacra i contra un 
atac a un dret humà, com és el de la integritat física de 
la meitat de la població, com és el que ens passa actu-
alment amb la violència contra les dones.

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades, té la paraula el 
senyor David Fernàndez, en nom del Grup Mixt.
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David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Bé, per defensar les esmenes pre-
sentades, per defensar la mateixa moció i per donar 
les gràcies, òbviament –no només presentades, sinó 
acceptades–, i, com deia la Marta, amb la reflexió llar-
ga i fonda sobre què implica viure encara sota les múl-
tiples desigualtats d’una societat també profundament 
patriarcal.

I, com deia també la diputada Marta Ribas, és veritat 
que el més essencial són molts punts, afortunadament. 
Però, òbviament, és aquesta Taula per l’Acord Social 
i Polític, des de la perspectiva també que la violència 
sexista, la violència masclista, la violència patriarcal 
no és únicament responsabilitat de les institucions i 
els governs, sinó que afecta i ens coresponsabilitza a 
tota la societat, però especialment, i òbviament, als 
poders públics.

I, entre d’altres, també podríem destacar que es refaci 
el Programa d’intervenció integral, aquell que va anul-
lar el conseller Felip Puig, la personació com a acusa-
ció popular; que s’apliqui, en la tesi del paper mullat, 
allò que aprova aquesta cambra, com l’Observatori 
Català de Justícia contra la Violència Masclista; que 
s’avaluï d’una vegada l’impacte específic de l’austeri-
tat sobre les dones, és a dir, com afecta la feminització 
de la crisi, la feminització de la desigualtat, la feminit-
zació de la pobresa, entre altres moltes eines que hau-
rien de permetre prevenir molt més i millor, educar, 
assistir, combatre i reparar.

És obvi que tota violència sempre és una estratègia de 
poder, de submissió, d’imposició i de dominació. La 
violència masclista ho és, en totes les seves fesomies, 
les directes i les més subtils. I a vegades és dolorós 
contemplar la normalitat, la inèrcia, l’anomia o la in-
dolència amb què, malauradament, convivim quotidi-
anament.

La violència masclista, sexista, patriarcal és obvi que 
és un problema d’origen sociocultural, també socio-
econòmic, que el trobem a l’escola, al treball, al car-
rer, als mitjans de comunicació, dins de les nostres 
llars, i també dins dels moviments polítics i socials. 
I, per tant, cal capgirar absolutament..., un gir de cent 
vuitanta graus en els patrons de mentalitat, de valors i 
de conducta, que ens permetin eradicar-la.

Insistim, també, que el que veiem és la violència més 
salvatge i més feréstega, la que llegim a mitjans de 
comunicació, però el patriarcat, finalment, té formes 
molt subtils i molt sibil·lines, té la cara dura i la ca-
ra tova, té les formes matusseres i també sofisticades, 
amb múltiples formes que tots coneixem, ja sigui al 
treball, a casa o al carrer.

Per tant, també, ple suport a la moció, però també el 
context de què és allò que fa i desfà, sobretot, el Go-
vern, perquè l’omissió, no fer, també és una forma ter-
rible de fer, segurament la pitjor.

I, com denunciava també el moviment feminista del 
nostre país –el qual penso que totes i tots hauríem de 
celebrar..., tot el que ha aportat el feminisme a la nos-
tra societat–, caldria recordar aquelles retallades que 
s’han patit en l’àmbit, precisament, de l’eradicació de 

la violència masclista: retallades en el servei d’inter-
venció especialitzada en violència masclista –el SIE– 
i retallades en el servei d’acolliment i recuperació per 
a dones víctimes de la violència masclista –el SARV–; 
també alguns acords de transferència, externalització 
–alguns d’aquests programes, no?, derivaran en «la 
Caixa»–; retallades pressupostàries, també, destina-
des a aquestes polítiques i que han suposat una reduc-
ció del 22 per cent del pressupost en els dos darrers 
anys, i també reduir la plantilla dels jutjats de violèn-
cia de gènere en un 20 per cent; disminució del pres-
supost de l’Institut Català de les Dones; ja hem dit 
abans, també, la supressió del programa d’abordatge 
integral; retallades en l’acompanyament i recuperació 
de les víctimes de violència de gènere; manca de pro-
grames d’atenció a dones menors víctimes de violèn-
cia masclista; manca de programes d’atenció i acom-
panyament a nens i nenes víctimes en els entorns de 
la violència masclista, i falta d’inversió suficient en la 
prevenció.

És impossible no acabar aquesta intervenció amb un 
record, òbviament, a les vint-i-dues dones assassina-
des arreu dels Països Catalans en el present any, ex-
tensible, òbviament, a totes les dones assassinades a 
l’Estat espanyol i arreu del món, en les lògiques del 
feminicidi i del càstig permanent que implica el patri-
arcat, en la seva lògica de dominació, d’imposició, i de 
violència formal i informal, visible i invisible, contra 
les dones.

I una reflexió final que afecta la meitat de la humani-
tat, que suposo que som els homes, que és que el pa-
triarcat també ens castiga, i ens altera, i ens modula a 
nosaltres.

Moltes gràcies al Grup d’Iniciativa per la present moció.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Rosa 
Amorós.

Rosa Amorós i Capdevila

Bé, bon dia a tothom. Disculpin la veu, però és que es-
tic una mica afònica, però intentaré que se m’entengui 
perfectament.

Els adreço una pregunta: hauríem pogut evitar que a 
Catalunya aquest any hagin mort assassinades 14 do-
nes, i que des del 2003 ja siguin 125 en total, a mans 
d’uns homes amb els quals havien compartit part o to-
ta la seva vida fins aquell moment? Una mitjana de 
125.000 denúncies per any, 12.000 consultes de telè-
fon d’atenció al 012, més de 8.200 trucades al 900 900 
120 i 26.713 casos oberts a finals del 2013 a casa nos-
tra. L’enquesta de violència masclista a Catalunya del 
2010 ja reflecteix que una de cada quatre dones havia 
patit una agressió masclista d’especial gravetat al llarg 
de la seva vida. L’OMS aporta dades similars arreu 
del món. Ho hauríem pogut evitar?

Però també hi ha una violència silenciosa que patei-
xen moltes dones i que no està recollida, com és la 
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que té lloc a l’àmbit laboral o comunitari, o l’assetja-
ment sexual. Fa pocs dies va morir un jove seguidor 
d’un equip de futbol estatal, fet dramàtic i inaccep-
table, i un altre d’apunyalat. Doncs, el ressò mediàtic 
d’aquests fets ha estat molt diferent del que va tenir 
l’assassinat de dos dones en mans de les seves parelles 
i l’apunyalament d’una tercera en el mateix període. 
Les portades dels diaris, els informes televisius, les 
tertúlies, anaven a vessar de la relació entre violència i 
esport, i, evidentment, no ha passat el mateix amb l’as-
sassinat d’aquestes dones. Per què no se’n fa el mateix 
ressò? Doncs, perquè les agressions sexuals, la violèn-
cia en l’àmbit de la parella i els abusos a menors enca-
ra són ignorats. A més, la violència s’ha naturalitzat.

Per tant, tenim un greu problema, i no voler-lo veure 
no significa que no existeixi. Les estructures de po-
der patriarcals trontollen, però no acaben de caure. 
I aquests dies de festes només cal mirar els anuncis de 
joguines. Ens omplim la boca amb la paraula «coedu-
cació», però no lluitem prou contra una publicitat que 
adoctrina la consciència de les nostres criatures amb 
un imaginari artificial que després gairebé és irrever-
sible. Per als nens, cotxes, competició, jocs de guerra, 
autonomia; per a nenes, l’aspecte físic, cuidar-se, la 
bellesa, la llar, la maternitat, anar de compres. És ai-
xò, el que estem veient aquests dies als anuncis tele-
visius.

És bàsica i imprescindible la prevenció i educar els 
nois i noies amb sentit crític, i que siguin capaços de 
superar aquests estereotips de gènere. I és el contingut 
especialment sobre prevenció el que més hem trobat 
a faltar en la seva moció, però com que era molt ex-
tensa ja ens hi centrarem en una altra ocasió –espe-
rem–, perquè creiem que les quatre potes imprescin-
dibles de la lluita contra la violència masclista haurien 
de ser: primer, prevenció i sensibilització; segon, for-
mació dels i les professionals; tres, actuacions concre-
tes d’acompanyament i reparació, i quatre, una justícia 
ràpida i eficaç. Aquestes tres potes trobem que estan 
ben tractades a la moció; algunes, amb una certa am-
bigüitat, que hem mirat de recollir en les nostres es-
menes. I creiem que amb la feina conjunta, realment, 
ha sortit un text que és prou encertat per lluitar contra 
la violència masclista.

Una de les nostres aportacions al debat, i que no ha 
estat acceptada, era que, d’aquesta taula d’acord so-
cial i polític que volen impulsar, nosaltres creiem que 
n’havien de formar part explícitament els operadors 
jurídics, perquè les lleis parlen, són instruments ne-
cessaris, i qui les fa complir hi hauria de ser present, 
en aquest acord –molt present. Potser així aconsegui-
ríem que no succeís que un 33 per cent de les dones 
que havia denunciat no tenia protecció. Tot i així, hi 
votarem a favor. Pensin que una dona, quan fa el pas 
de denunciar..., s’ha de posar de seguida en funciona-
ment tot un protocol que la faci sentir realment segu-
ra, i que pugui rebre una atenció integral, però també 
que la justícia actuï ràpidament i eficaçment.

I pel que fa al SIE i al SARV, vostès volen recupe-
rar tal qual els serveis i el nombre de professionals 
que operen a Catalunya, i nosaltres considerem que 
el millor seria, com ja hem anat reiterant, en primer 

lloc, realitzar una avaluació qualitativa i quantitati-
va del funcionament i la gestió de cada SIE, amb tots 
els agents implicats, per redefinir, si cal, el nombre de 
professionals i els processos en la gestió, de manera 
que cada territori pugui valorar quina és la forma més 
eficient de funcionament.

Senyors i senyores, recordem que les dones no som un 
col·lectiu, som la meitat de la població, i, per tant, re-
clamem ser ciutadanes de primera, poder viure sense 
violència, amb dignitat i amb igualtat d’oportunitats. 
Fem que cada vegada que assassinen una dona no ens 
hàgim de preguntar: «Ho hauríem pogut evitar?» Prou 
violència, tolerància zero.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula la il·lustre senyora Carmen de Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. Consellers, diputadas, diputados, 
Ciutadans votará favorablemente a esta moción pro-
puesta por Iniciativa sobre violencia machista, puesto 
que es una moción justa, oportuna y, desgraciadamen-
te, más necesaria que nunca por el incremento en el 
número de víctimas de violencia machista en Catalu-
ña en este año que acaba, y que esperemos que no su-
me ni una víctima más en lo que queda de año. Desde 
aquí, vaya nuestro homenaje y solidaridad con ellas y 
con las familias de cada una de ellas.

No podemos hablar, en el tiempo que tenemos pa-
ra la intervención, de la totalidad de la moción, pero 
sí expresar y adherirnos a lo solicitado en la misma, 
que básicamente se resume en un compromiso de to-
das las fuerzas políticas de este Parlament para visi-
bilizar, estudiar y coordinar, mediante la constitución 
de una mesa para el acuerdo social y político para la 
erradicación de la violencia machista..., para mostrar 
el rechazo firme y unánime sobre la violencia contra 
la mujer de este Parlament y de todos los grupos par-
lamentarios que lo componen; rehacer el Programa de 
intervención integral contra la violencia machista, pa-
ra evitar y prever más acciones contra el incremento 
de muertes producidas en el 2014.

Una moción que insta el Govern a continuar personán-
dose en los procedimientos penales de violencia ma-
chista en caso de muertes de mujeres y niños e infor-
mar en sede parlamentaria, para darle la importancia 
que tiene a este asunto y mostrar el seguimiento que el 
Govern hace de este asunto. Agradecemos a la señora 
Marta Ribas que haya aceptado nuestra enmienda en 
este punto –que era esta, precisamente–, la obligación 
del Gobierno de informar, en sede parlamentaria, de 
las acciones emprendidas como acusación popular al 
respecto, para darle la importancia que tiene, para in-
formar a los grupos de la verdadera implicación y el 
seguimiento que hace el Gobierno en este asunto.

Prevé también esta moción la implicación y coordina-
ción de los departamentos de Justícia, Benestar, En-
senyament, Treball, Economia e Interior para dotar de 
recursos suficientes todas aquellas políticas que ya es-
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tán en marcha y las que se acuerde implementar para 
que efectivamente funcionen, porque sin dinero, con 
menos personal, privatizando servicios –como está 
ocurriendo en algunos casos, como en el de inserción 
laboral para víctimas de violencia de género–, no es 
posible luchar efectivamente contra esta lacra que pa-
decemos, que no solo la padecen las mujeres, sino que 
la padece toda la sociedad.

Quería hacer mención, también, de las víctimas invisi-
bles del machismo, de todas aquellas víctimas que no 
se contabilizan, las víctimas indirectas de la violencia 
machista, que no se sabe cuántas son, porque nadie 
las cuenta. Solo los hijos se incluyen, pero están las 
madres, están los hermanos, están los amigos, está la 
gente que pasaba por allí, de estas mujeres víctimas de 
la violencia machista.

Y también, y para terminar, es importante que se es-
tablezcan las ayudas económicas necesarias a las víc-
timas de maltrato, porque no puede haber una ver-
dadera independencia y una verdadera libertad, una 
verdadera seguridad para estas víctimas, sin una in-
dependencia económica de aquel marido o compañe-
ro que las maltrata. Y es preocupante que muchas de 
ellas, y lo están denunciando los jueces, después de ha-
ber denunciado a su agresor, vuelvan con ellos. Y es 
allí, en muchos casos, donde se producen las agresio-
nes con resultado de muerte. Quizás el motivo econó-
mico es el determinante para su vuelta con el agresor. 
Convendría estudiar si es efectivamente así.

Es fundamental, también, la educación en los niños 
desde la primera infancia, así como la formación de 
todas las personas –funcionarios de justicia, aboga-
dos, cuerpos de seguridad– directamente relacionadas 
con las víctimas, para garantizar una atención adecua-
da desde el primer momento. Es importante, por ello, 
aunar esfuerzos, dejar diferencias partidistas de lado y 
esforzarse por hacer una auténtica política de erradi-
cación de la violencia machista, de género, o violencia 
contra la mujer.

Nada más.

Muchas gracias, y esperamos que se apruebe la mo-
ción al completo.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula la il·lustre senyora Violant Cervera.

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, presidenta. Consellera, conseller d’In-
terior, consellera de Benestar i, per tant, de l’Insti-
tut Català de les Dones, la veritat és que es fa difícil 
poder sortir aquí al faristol i defensar o parlar d’una 
moció que deu tenir quaranta-set punts –per tant, no 
és una moció, sinó que senzillament és un programa 
electoral– i que, a més a més, abasta tots els depar-
taments de..., bàsicament, tots els departaments de la 
Generalitat de Catalunya. Agrair, això sí, no obstant, a 
la diputada d’Iniciativa, doncs, la bona voluntat i bona 
predisposició que ha tingut des del primer moment a 

intentar arribar al màxim d’acords en la majoria o en 
la totalitat dels seus punts.

I m’explicaré. Hem intentat arribar als màxims acords, 
perquè la realitat és que la pràctica totalitat d’aques-
ta moció són polítiques que en aquests moments els 
departaments de la Generalitat, doncs, ja estan exe-
cutant. No s’han abaixat partides pressupostàries en 
matèria de violència de gènere, i la prova és que nosal-
tres aprovarem pràcticament el 90 per cent de tots els 
punts que estan presents en aquesta moció. I per què 
els aprovarem? Doncs, perquè estic convençuda que la 
voluntat de tota la classe política, de tota la societat, 
és poder eradicar, com no pot ser d’una altra manera, 
aquesta xacra tan gran que ens envaeix, que és la vio-
lència de gènere.

No obstant això, permetin que faci alguns aclari-
ments, perquè, de vegades, algunes de les manifesta-
cions d’alguns grups són fins i tot..., no passen de la 
demagògia, sinó que fins i tot són summament desa-
gradables. Intentar culpabilitzar que potser les morts 
que hi poden haver avui en dia són culpa de les possi-
bles o no retallades del Govern de la Generalitat... Jo 
només vull recordar que, des de l’any 2005 –i entre 
aquests anys, doncs, també hi havia el Govern tripar-
tit–, les morts a Catalunya, per desgràcia, van de 10 a 
15 morts, exceptuant l’any passat, l’any 2013, que no-
més en vam tindre 4. De la mateixa manera que les 
10 o 15 morts no es poden atribuir a cap dels governs 
de la Generalitat, tampoc es pot atribuir el mèrit de 4 
morts només al Govern de la Generalitat. Però el greu 
no són només aquestes de 10 a 15 morts a les 4 que 
vam tindre l’any 2012, sinó que el nombre de denún-
cies també es manté: 14.000 denúncies des de l’any 
2009, a 12.000 denúncies, per exemple, l’any 2013, i 
els detinguts, doncs, justament arriben a la meitat. Per 
tant, jo crec que hauríem de vigilar una mica els temes 
de la demagògia, perquè al final poden, fins i tot, fer 
un flac favor al que tots volem que és intentar arribar a 
aconseguir això, justament, acabar amb aquesta xacra.

A la moció també es planteja la recuperació d’alguns 
dels programes. Nosaltres ho entenem i en aquests 
punts ens abstindrem, perquè no és una qüestió de 
noms dels programes. La veritat és que en la majoria 
d’aquests programes, la seva finalitat i els seus objec-
tius es mantenen vius; el que passa és que al llarg del 
temps el que intenten –i això ho intenten tots els go-
verns de la Generalitat– és, quan arriben, analitzar els 
programes que es fan, i, en qualsevol cas, anar-los par-
lant. Estic parlant, per exemple, del programa «Talla 
amb els mal rotllos», que, en principi, doncs, podia ser 
un programa positiu, però que ja, d’entrada, plantejava 
un caire negatiu, i, en canvi, ara, doncs, «Estimar no 
fa mal»; amb unes polítiques semblants, amb una dife-
rència: «Talla amb els mal rotllos» el que intentava era 
formar els alumnes i, en canvi, «Estimar no fa mal» 
intenta formar, doncs, això, el professorat.

O també podríem estar parlant del Programa de segu-
retat contra la violència masclista, on l’única diferèn-
cia, en qualsevol cas, és haver trencat amb una estruc-
tura; estructures, que és veritat que al Govern tripartit 
els agraden molt: creem un centre d’estudis, creem un 
observatori, creem una taula; que de ben segur ens 
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ajudaran, perquè tot ajuda a poder acabar aquesta vio-
lència masclista, però de ben segur també que no aca-
barà amb aquesta violència masclista.

I per què no l’acabaran? Doncs, perquè, senyores i se-
nyors diputats, jo crec que tenim un problema si pen-
sem que la violència masclista l’acabarem atacant la 
violència mateixa. Teníem una gran oportunitat en 
aquesta cambra d’haver fet una llei efectiva, real, d’i-
gualtat entre home i dona, i no n’hem set capaços, se-
gurament per tacticismes polítics, d’haver-la tirat en-
davant. I aquest era el gran avenç: aconseguir una llei 
d’igualtat efectiva entre homes i dones –senyors de les 
CUP, jo també ho comparteixo amb vosaltres: tenim 
un problema, un problema patriarcal– que realment 
aconseguís aquesta igualtat, treballant en l’apodera-
ment de les dones –només les dones serem capaces 
de lluitar justament contra aquesta xacra, doncs, de la 
masculinitat–, ajudar també a l’apoderament personal, 
creure realment en la conciliació de la vida laboral i 
familiar de tothom –no només de les dones, sinó tam-
bé de tothom, perquè les responsabilitats familiars són 
de tothom.

I, per tant, lamentar això: que sí, anem aprovant mo-
cions –que està bé, eh?, vull dir, està bé perquè en-
tre tots el que volem és intentar aixecar els màxims 
mecanismes per poder lluitar contra aquesta violència 
masclista–; però, de debò, que penso que hem d’anar 
al quid de la qüestió, que és intentar que no arribi 
aquesta violència masclista: ni denúncies, ni morts ni 
atacs, senzillament una societat igualitària entre ho-
mes i dones.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, té la paraula la il·lustre senyora Dolors López.

Dolors López Aguilar

Senyora presidenta... Consellera, conseller, aquesta mo-
ció que avui se’ns presenta sobre la violència de gènere 
és una moció oportuna. És una moció molt oportuna, 
perquè aquest any a tot Espanya han mort assassinades 
cinquanta dones, de les quals catorze a Catalunya.

A Catalunya, l’any passat, es van presentar més de dis-
set mil denúncies per violència de gènere. Algú té 
dret a banalitzar-ho? Algú té dret a utilitzar-ho? Algú 
té dret a fer apologia de la violència? Ningú; ningú té 
dret a banalitzar el patiment de tantes dones, de tantes 
famílies, de tants fills que conviuen diàriament amb la 
violència de gènere. Ningú té dret a utilitzar el drama 
de la violència de gènere que s’ha emportat enguany 
cinquanta dones. I dic més: ningú té dret a utilitzar-ho 
per a objectius polítics, per a objectius ideològics i per 
a objectius partidistes.

I es preguntaran per què dic tot això. Perquè dimecres, 
abans-d’ahir, es va emetre un documental, es va eme-
tre una pel·lícula que utilitza i banalitza el patiment de 
tantes i tantes dones. I a TV3, a la televisió públi-
ca de Catalunya, en prime time, en horari de màxima 

audiència quan s’utilitza el drama de la violència de 
gènere per a objectius polítics i partidistes. I em re-
fereixo, com tothom deu haver vist, a L’endemà, a la 
pel·lícula coproduïda i emesa per TV3 que utilitza el 
patiment, el dolor i el drama de milers de dones en 
el nostre país per justificar la ideologia al servei d’un 
govern separatista. Només per això. I és immoral. I és 
indecent. I mereix la reprovació d’aquesta cambra. 
(Alguns aplaudiments.) Vagi per davant la reprovació 
del Grup Parlamentari Popular a aquest documental.

I passo al contingut de la moció; una moció que, com 
he dit al començament, és una moció oportuna, i en 
la qual aquest grup ha presentat una sèrie d’esmenes 
amb esperit constructiu, com jo crec que ha fet tothom 
amb una moció d’aquestes característiques. Hi ha ha-
gut una petita transacció, però, en tot cas, passo a co-
mentar aquelles esmenes que jo penso que tenien, des 
del nostre punt de vista, un caràcter, diguem-ne, més 
ideològic i, per nosaltres, per tant, més important, no?

Nosaltres proposàvem modificar la denominació de 
«violència masclista», tot i que a la llei catalana és 
aquesta la terminologia que s’utilitza, però demanà-
vem canviar la terminologia perquè és al que es ten-
deix actualment, no? Ja l’any 1994 l’Assemblea Gene-
ral de Nacions Unides va aprovar la Declaració sobre 
l’eliminació de «violència contra la dona»; en lloc de 
«violència masclista», de «violència contra la dona». 
L’any 99 també es va aprovar declarar el 25 de novem-
bre com a Dia Internacional per a l’Eliminació de Vi-
olència per a la Dona. I és aquesta la terminologia que 
s’està utilitzant i, per tant, crèiem que era el més con-
venient.

Nosaltres també hem demanat modificar la Llei 5/2008, 
amb l’objectiu d’incloure la imposició del burca i del 
nicab com una altra forma, també, de violència contra 
la dona. Violència no és només agressió, la violència 
també és el sotmetiment, la violència també és l’escla-
vitud i la violència també és anar amb la cara tapada, 
perquè té aquesta connotació de sotmetiment i de vio-
lència, per tant, contra la dona. Lamento que aquesta 
esmena no hagi set acceptada.

Nosaltres pràcticament votem a favor de tots els punts 
de la moció, llevat dos excepcions amb una abstenció; 
una, senzillament, no perquè no estiguem d’acord amb 
el desplegament territorial de les unitats de valoració 
forense, sinó perquè no estem d’acord que sigui en ve-
gueries; entre altres raons perquè les vegueries no es-
tan creades, no? Tampoc estem a favor –ja ho saben, 
és un criteri ideològic– de la paritat. Nosaltres creiem 
que la discriminació, encara que sigui discriminació 
positiva, doncs, és discriminació; i, per tant, creiem 
que les dones han d’accedir no com a floreros, sinó 
que han d’accedir amb igualtat d’oportunitats i de cri-
teris.

I hem votat en contra de la derogació d’unes lleis es-
tatals, perquè estem absolutament convençuts que són 
unes bones lleis. Però, en canvi, sí que hem votat a 
favor de dos punts que demanaven al Govern de l’Es-
tat més dotació i més desplegaments, però entre altres 
raons... (La presidenta retira l’ús del micròfon a l’ora-
dora i aquesta continua parlant uns moments.)

Fascicle segon



Sèrie P  Núm. 91 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de desembre de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 46.4  34

La presidenta

Per fixar la seva posició, té la paraula, en nom del Grup 
Socialista, la il·lustre senyora Montserrat Capdevila.

Montserrat Capdevila Tatché

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. El 24 de 
novembre, aquí mateix al Parlament celebràvem el 
desè aniversari de la Plataforma Unitària contra les 
Violències de Gènere, amb totes les entitats que en 
formen part i que treballen a peu de canó per com-
batre-la. A l’acte es va constatar que, malgrat els deu 
anys que fa de la llei estatal i els sis de la llei catalana 
–pionera i avançada pel que fa al marc legislatiu, així 
es reconeixia–, falta desenvolupar una cultura a l’en-
torn de la llei per fer-la realment efectiva. L’endemà 
commemoràvem el 25 de novembre, dia internacional 
contra la violència masclista, amb la convicció –i així 
traspuava de totes les presents– d’un clar retrocés en 
la lluita contra l’eradicació de la violència masclista, 
per una clara manca de voluntat política.

La xifra de morts, de dones mortes per violència mas-
clista el 2014, malauradament és la més alta dels úl-
tims quatre anys. Des d’aquí, primer de tot, el nostre 
sentit..., la nostra memòria i record de totes les dones 
assassinades per violència masclista i el condol a les 
seves famílies i amistats. També la repulsa explícita 
del Grup Parlamentari Socialista de totes les manifes-
tacions de violència, també aquesta; i ens comprome-
tem amb les víctimes de violència masclista per tenir 
tolerància zero envers els maltractadors.

La justícia hi té un paper clau. I ens preocupa l’incre-
ment destacat de l’arxiu de casos, des de la creació 
dels jutjats de violència de gènere el 2005, la disminu-
ció de denúncies i de les ordres de protecció –tot i que 
de les catorze persones mortes el 2014 a Catalunya, 
set havien fet denúncia prèvia–, així com també la da-
vallada de les condemnes. Això vol dir que hi ha defi-
ciències a les actuacions d’ofici i la falta de protecció 
adequada, o també prejudicis als quals s’enfronten les 
víctimes.

També, com deien l’altra dia a la comissió, els darrers 
temps, des dels mitjans de comunicació, segurament, i 
de tots els àmbits públics s’ha abaixat la guàrdia, amb 
la presència d’elements de... –a part de la presència que 
permeti la sensibilització, també–, d’elements de sen-
sibilització de difusió de debat justament, i d’elements 
que ens permetin projectar a la societat un canvi en els 
models. És més, hem tingut una reculada, en aquest 
sentit, en els rols; també en les actituds i les manifesta-
cions de segons quines persones, diguem-ho així.

I, en aquest sentit, aquell dia, la mateixa presidenta 
–em refereixo a les seves paraules– va dir que caldria 
fer una gran mobilització que arribés fins a 1 milió de 
ciutadans contra la violència masclista; en aquest cas, 
la considerava també terrorisme, com ens vam mo-
bilitzar contra la guerra o contra el terrorisme, ja que 
també ho és. I ens afegim al repte que ens plantejava, 
presidenta del Parlament. I, en tot cas, li demanem al 
Govern –consellera Munté, vostè que està aquí– que ho 
lideri, com també sap liderar d’altres manifestacions.

Per tant, creiem que cal executar amb diligència 
tots..., i celeritat, això sí..., diligència, celeritat i con-
tundència. Perquè hem aprovat moltes propostes, hem 
aprovat moltes resolucions, hem aprovat mocions en 
aquesta matèria –en el debat de política general ho 
vam aprovar, vam fer propostes conjuntes–, per tant, 
compartim al cent per cent el que es proposa a la mo-
ció. No hem fet esmenes just per això, perquè ja ho 
compartíem aleshores.

Per tant, el que cal ara és: tot allò que aprovem, apli-
car-ho amb diligència; recuperar els recursos –en el 
pressupost no recuperem recursos; sí que en aquest pe-
ríode, en aquests quatre anys s’han perdut recursos de-
dicats a combatre la violència masclista–; també les re-
formes que ha fet l’Estat –la reforma local, l’LRSAL, 
aturada aquí al Parlament–, allò que ha de permetre 
blindar..., segurament perquè està en via morta per 
aquestes discrepàncies entre Esquerra i Convergència 
sobre aquesta llista única, fan que la tinguem deturada 
aquí, la reforma local que ens ho ha de blindar.

Des del PSC donem suport i agraïm també, sobretot, 
la gran feina que fan les entitats que estan al peu del 
canó, lluitant dia a dia per combatre la violència mas-
clista; fer-los a tots partícips, i, sobretot, haver-nos 
també traslladat la seva tasca, les seves peticions, les 
seves demandes, que a través d’aquesta moció fan que 
avui la puguem aprovar amb gran majoria. Però prou 
declaracions i més contundència en l’acció.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula la il-
lustre senyora Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Primer de tot, moltes gràcies a to-
tes les diputades: diputada Cervera, diputada Amorós, 
diputada De Rivera, diputada López, diputat Fernàn-
dez, per les esmenes i per la capacitat, en els casos 
que no ha estat directament acceptar l’esmena, també, 
d’arribar a transaccions. I, diputada Capdevila, mol-
tes gràcies per admetre la moció tal qual i haver-m’ho 
reconegut així de...: «No hi afegirem res més, per-
què ens sembla correcta, la moció», i, en aquest sentit 
no haver fet cap esmena. Gràcies als grups, com els 
 deia, perquè hem arribat a una quarantena d’esmenes i 
transaccions incorporades en aquesta moció.

I, sí, era una moció molt llarga i és una moció molt 
llarga. Però saben què passa? Que és que primer de 
tot a qui haig d’agrair la feina és a les moltes dones 
que treballen contra la violència masclista en diversos 
entorns –a l’entorn judicial, a l’entorn social, des de 
la part d’advocades, des de serveis exactes, des d’as-
sociacions–, que han col·laborat a fer aquesta moció, 
que hi han col·laborat i tenien moltes ganes de col-
laborar-hi. I m’ha demostrat que hi havia molt a dir i 
moltes ganes de resoldre moltes coses, que hi ha molt 
a resoldre en aquest aspecte i en aquest àmbit. I per 
això ha quedat així de llarga, perquè no podia obviar 
cap de les peticions que ens estaven arribant, molt cor-
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rectes i molt adients per incloure en una moció sobre 
aquest tema que calia, realment calia.

Evidentment, no estem parlant, senyora Cervera, no-
més d’un canvi de noms de programes, sinó de la lògi-
ca dels programes, de la transversalitat en l’abordatge; 
crec que m’he explicat abans. I, sí, ens cal una societat 
més igualitària, que no es fa perquè sí; es fa si hi ha 
polítiques públiques que ho acompanyin i que ho im-
pulsin. I és en aquest sentit és que plantejàvem políti-
ques públiques que impulsin o que reimpulsin qüesti-
ons de la lluita contra la violència masclista.

Mirin, volia acabar només amb una reflexió, lligant-ho 
amb el que feia ara de referència, de reflexió, la se-
nyora Capdevila. Si hi hagués víctimes de terrorisme 
en aquest Parlament, oi que ho sabríem? Oi que tots 
els mitjans de comunicació farien entrevistes a aquest 
diputat o diputada víctima de terrorisme? Doncs, se-
gons l’Enquesta de violència a Catalunya, però també 
segons l’enquesta europea, un 20 per cent de les do-
nes han estat víctimes de violència. Per tant, almenys 
deu diputades d’aquest Parlament han estat víctimes 
de violència masclista, si som representatives de la so-
cietat, i no ho sabem. Aquesta invisibilitat és la pitjor 
manera de lluitar contra la violència masclista; no ho 
dic perquè les diputades hagin de dir si han estat o no 
víctimes de la violència, però aquesta invisibilitat a la 
societat hi és –hi és. I això no és un problema domès-
tic, no és un problema de casa, és un problema social. 
El que ens cal és tornar a posar en el frontal de la nos-
tra societat que això no pot ser invisible, que és com a 
societat i que són les seves institucions les que lluiten 
contra la violència masclista, les que ajuden els homes 
a no ser masclistes i les que ajuden les dones a no ha-
ver de patir aquestes situacions.

Me’n felicito i, com els deia abans, crec que ens n’hem 
de felicitar totes i tots, que aprovem avui això amb 
aquest ampli consens, i elaborem, si us plau, aquest 
compromís que estem prenent com a Parlament de 
Catalunya, de fer un acord social i polític per l’eradi-
cació de la violència al més aviat possible durant els 
propers mesos, perquè això sí que és... (La presidenta 
retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta continua 
parlant uns moments.)

La presidenta

Cridem a votar.

(Pausa. Jordi Turull i Negre demana per parlar.) Se-
nyor Turull.

Jordi Turull i Negre

Presidenta, per demanar votació separada dels punts 
7, 10, 11, i el 12.a.

La presidenta

D’acord.

(Pausa. Inés Arrimadas García demana per parlar.) 
Senyora Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Sí, senyora presidenta, per demanar votació separada 
del punt 24.d –de «dit».

Gràcies.

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

La presidenta

Senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

També votació separada dels punts 11 i 22.a, i 24.c i d.

La presidenta

C i b?

Santi Rodríguez i Serra

D.

La presidenta

D. D’acord. (Rosa Amorós i Capdevila demana per 
parlar.) Senyora Amorós.

Rosa Amorós i Capdevila

Sí. Votació separada del punt 7 i del 12.a.

La presidenta

Molt bé.

Iniciem la votació d’aquesta moció amb el punt 4.d 
–4.d.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 130 vots a favor.

Votem ara el punt 7.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 62 vots a favor, 68 en contra.

Votem ara el punt 10.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 82 vots a favor i 48 abstencions.

Votem ara el punt 11.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 65 vots a favor i 66 abstencions.

Votem ara el punt 12.a.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 63 vots a favor, 68 en contra.

Votem ara el punt 22.a.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 113 vots a favor i 18 abstencions.
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Votem ara el 24.c.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 113 vots a favor i 18 en contra.

Votem el 24.d.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 104 vots a favor, 18 en contra i 
9 abstencions.

Votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 130 vots a favor.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques de 
muntanya (tram. 302-00231/10)

Passem al vint-i-sisè punt de l’ordre del dia, que és 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de muntanya. Presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, té la paraula l’il-
lustre senyor Albert Batalla. 

Albert Batalla i Siscart

Moltes gràcies, presidenta. Honorable conseller, senyo-
res i senyors diputats, bon dia. Dèiem fa tot just quinze 
dies que calia en el nostre país situar la muntanya, i el 
Pirineu de forma més singular, en el mapa mental de 
tothom. Parlàvem de llunyania, de llunyania mental, i 
parlàvem també d’un territori que moltes vegades per 
part de molta gent d’aquest país està percebut com un 
territori de cap de setmana. És just tot el contrari. Situ-
ar avui aquest debat al Parlament, i d’altres que proba-
blement tindrem en el futur, suposa i ajuda precisament 
a trencar aquesta distància mental entre un lloc com el 
Parlament de Catalunya, on es decideixen moltes coses 
per al país, i, evidentment, un territori poc poblat però 
amb molt vigor, com és el territori del Pirineu. El Pi-
rineu és un territori actiu, un territori que s’esforça per 
aixecar cada dia la persiana i donar oportunitats a la 
gent, a les persones que hi viuen, així com també una 
enorme qualitat de vida. I això és mèrit i responsabili-
tat del pirinencs, però també ha de ser mèrit i respon-
sabilitat de la resta de catalans i, evidentment, també 
dels seus representants polítics i, per tant, els diputats i 
les diputades al Parlament de Catalunya.

Per això a la interpel·lació vam voler tocar alguns te-
mes que afecten més concretament, en aquest cas, la 
conselleria de Territori i Sostenibilitat, però estem 
convençuts que també els propers temps trobarem 
espais en aquest Parlament per poder parlar d’altres 
qüestions que afecten directament les comarques del 
Pirineu i el gran concepte d’equilibri territorial que 
hem de practicar encara molt més tots plegats.

Parlem de conceptes com la Llei de muntanya. En 
aquest cas, la proposta que presentem en aquest plena-
ri és que el Govern presenti el Projecte de llei de mun-
tanya en aquest Parlament abans que acabi l’any 2015. 
Sabem que s’està fent tot el procés de participació, que 

ja també s’han agendat accions de participació durant 
el mes de gener. I, per tant, veiem que comença a aga-
far bon ritme, aquesta qüestió de la Llei de muntanya, 
i esperem, doncs, que el Govern la pugui presentar en 
aquest Parlament abans que acabi l’any 2015.

Parlem també del suport del Govern a les estacions 
de muntanya. I això podria ser una cosa que es dóna 
per descomptada, però no fa pas massa setmanes tro-
bàvem gent del Partit Popular a l’Ajuntament de Bar-
celona que li deia al Govern: «Aquells recursos que 
vosaltres destineu a les estacions d’esquí de munta-
nya s’haurien de destinar al metro de Barcelona o, en 
aquest cas, als ferrocarrils de Barcelona.» Això és no 
entendre massa res, sobretot des del punt de vista de 
l’equilibri territorial, i per això volem que aquest Par-
lament també refermi aquesta qüestió i, per tant, que 
es mantingui aquest suport com a element que sobre-
tot el que fa és ajudar al dinamisme, a la cohesió soci-
al i a la lluita contra l’atur en un territori com el nostre.

Parlem també de la nacional 260, una infraestructura 
estatal. Ahir sortia l’informe del RAP, de l’Eurorap, 
on una de les carreteres que anava marcada, en aquest 
cas, com de les més complicades que tenim a Catalu-
nya és la nacional 260.

Parlem d’un punt específic, en aquest cas una infraes-
tructura de la Generalitat, que és Tresponts, la C-14, 
on hi ha pendent la construcció d’un túnel de 21 mili-
ons d’euros. El conseller ens va dir: «Aquests 21 mi-
lions d’euros no els tenim disponibles en aquests mo-
ments», però sí que creiem que es poden fer coses. La 
primera és que el Govern en presenti, abans que acabi 
el primer trimestre del 2015, el projecte executiu. La 
segona és que es construeixi el túnel tan aviat amb hi 
hagi disponibilitat pressupostària i, per tant, que sigui 
considerada una obra prioritària. I la tercera és que, 
mentre no es construeixi el túnel, es puguin fer actua-
cions de reforç de la seguretat en aquest punt.

Parlem també de l’aeroport. L’aeroport, que els últims 
dies, a més a més, també ho va anunciar el Govern..., 
doncs, ha explicat que a partir del dia 8 de gener ja se-
rà operatiu en l’àmbit comercial i que, a més a més, la 
gestió serà compartida i, per tant, també cofinançada 
pel Govern d’Andorra.

Parlem de la necessitat de mantenir el programa de 
bonificacions de transport públic 10/120, que ha es-
tat una política molt interessant i molt útil que ha fet 
el Govern aquests darrers anys en el nostre territori, i 
avançar en tot allò que sigui possible per a la integra-
ció tarifària.

I parlem també del manteniment de camins. El Piri-
neu és un territori molt extens, és el 20 per cent del 
territori del país, i hi ha nuclis molt petits en què el seu 
accés és difícil, i de vegades, doncs, es fa estrictament 
per camins, camins que, per les inclemències meteo-
rològiques, en massa ocasions no tenen les condicions 
que haurien de tenir al segle XXI. I per això cal que el 
Govern..., també insistim, en aquest cas, perquè millo-
ri el programa de camins.

I finalment parlem de parcs naturals. En aquest cas, 
demanem que el Parc Natural d’Aigüestortes i el Parc 
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Natural del Pirineu siguin ampliats –és una previsió 
que el Govern ja està treballant–, i que també es pro-
cedeixi a la creació del parc natural de les capçaleres 
del Ter i de la serra del Montsec, que és una previsió 
que el Govern també està fent. I ho demanem, tal com 
ho està fent el Govern, amb diàleg amb el territori.

En definitiva, propostes exigents i, a més a més, con-
cretes i, alhora, realistes, per avançar junts per un Pi-
rineu millor i amb millors oportunitats per als seus 
ciutadans.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors dipu-
tats, senyor conseller.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari Socialista té la parau-
la, per defensar les esmenes presentades, l’il·lustre se-
nyor Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, presidenta. Conseller, diputades, diputats, em 
permetrà, diputat Batalla, que comenci amb una fra-
se que diu com podríem il·lustrar el posicionament del 
Grup Socialista sobre la moció que avui debatrem; 
doncs; una frase que diu: «És que si no vols pols no 
vagis a l’era.» Presentar una moció de muntanya, que 
hi ha aspectes positius, segur, però amb tot el que ha 
passat els últims anys a la muntanya i amb tots els dè-
ficits que tenim i aspectes que cal resoldre, doncs, bé, 
la moció es queda curta. Es queda curta per quin mo-
tiu? Doncs, perquè les dades actuals socioeconòmi-
ques objectives publicades no són bones; no només les 
percepcions, que també, i que són molt importants per 
evitar aquell desastrós despoblament de la població de 
muntanya, que havíem intentat canviar de dinàmica i 
que ara tornem a viure, que la gent marxa. És a dir, les 
dades no són bones: hi ha despoblació; dos territoris, 
el Pirineu, a les Terres de l’Ebre també està marxant 
gent, però al Pirineu hi ha menys gent. Per tant, es-
tà marxant gent. Hi ha empobriment i hi ha envelli-
ment. Per sobre, eh?, sobretot despoblament, molt per 
sobre de la mitjana de Catalunya. Envelliment i empo-
briment. Per tant, nosaltres ja ho hem demanat moltes 
vegades: és molt important mantenir activitat pública, 
serveis públics, que s’han anat descentralitzant. Quants 
anys havíem reivindicat l’obertura de serveis de la Ge-
neralitat al Pirineu? Doncs, bé, veiem com s’han anat 
tancant paulatinament. Segurament s’havia de reorde-
nar, no diem que no, però, en tot cas, veiem que no s’ha 
fet d’una manera tenint en compte el territori.

Hem presentat catorze esmenes; deu no s’acceptaran, 
en dues hem arribat a una transacció, una s’acceptarà. 
Tres ponts. Nosaltres creiem..., escolti, la mitjana de 
la inversió al pressupost 2015 de la Generalitat, 12 per 
cent. Aquells que es queixen..., diguem-ne, la mitjana 
puja un 12 per cent de la inversió a Catalunya. Quina 
és la mitjana d’inversió al Pirineu? Baixa un 37 per 
cent. Per tant, de dir: «Escolta, aquells que diguin que 
no, que s’ha d’invertir a baix...», bé, s’haurà d’invertir 
a tot arreu i en funció de les prioritats, i tothom té ne-
cessitats, i al final cal, allò, prioritzar bé, no?

Per tant, de dir, escolta, nosaltres volíem que el 2015 
ja hi hagués una partida per iniciar aquestes obres, 
que havien d’haver començat fa quinze anys, tripartit 
també, parlant a veure si ho fèiem amb les variants, 
i al final no es va començar la construcció del túnel. 
Nosaltres hem presentat una esmena de dir: «Escolta, 
que comenci ja una part, eh? La construcció, que co-
menci, del túnel, el 2015.» No s’ha acceptat i nosaltres 
hem acceptat fer una transacció; això no vol dir que en 
tinguem prou. Votarem a favor però s’ha de fer projec-
te i s’ha de començar la construcció.

Em sap greu que no s’hagi acceptat una esmena molt 
important, que és el del 5 per cent de la PAC als ter-
ritoris de muntanya. Està contemplat als reglaments 
de la PAC perquè el 5 per cent d’aquests diners pu-
gui anar a fer polítiques de muntanya. No s’ha accep-
tat. Dèiem allò del tancament d’empreses. Doncs, bé, 
nosaltres també volem la reindustrialització del Piri-
neu, una indústria sostenible, adequada a la realitat 
de la muntanya, bé, també la volem i, per tant, veiem 
com empreses molt importants, per la crisi..., com a 
tot arreu. Però tinguem en comte una cosa, que una 
destrucció d’una empresa important difícilment serà 
substituïda en els moments de crisi en què estiguem, 
fins i tot quan hi hagi la recuperació econòmica, cosa 
que a l’arc mediterrani no passarà –no passarà.

Creiem..., també volem dir-ho, el cànon de l’aigua. 
Ens han dit que no, d’establir el cànon de l’aigua a les 
explotacions ramaderes. La marca Pirineus; aquesta sí 
que ens l’han acceptat. Camins. Bé, caminis, accessos 
a estacions d’esquí. Hi ha poblacions... Ara em deia: 
«No, a la muntanya...» Escolti, hi ha gent que per anar 
a casa seva encara no té carretera asfaltada, eh? –casa 
seva, no la casa d’estiu, casa seva. Llavors, les ajudes 
al transport escolar i al menjador escolar, tema de la 
reordenació dels Mossos d’Esquadra al Pirineu...

L’aprofitament de la biomassa. Per tant, s’han fet plans 
estratègics, però ara ho comentàvem fa un moment 
amb el diputat que porta la moció: ens dóna la sen-
sació també, eh?, de fa anys, que parlem de l’aprofita-
ment forestal de la biomassa, de la millora econòmi-
ca que això suposaria a nivell, també, mediambiental. 
Però dic: «No avancem; en la creació d’ocupació i en 
les hectàrees no avancem.» Ens sembla molt bona idea 
algunes de les propostes que s’han fet, del monogràfic 
del món rural que s’ha fet per part de la diputada Vilà. 
Això de l’aranès, també les esmenes perquè l’aranès 
estigui present a les butlletes electorals.

I bé, la llei de muntanya. Diu: «Fem una llei de mun-
tanya.» I tant que sí, i tant, i volem participar-hi. Però, 
sobretot, la llei de muntanya, ja vostès ho han dit, ne-
cessita discriminació positiva i, per tant, si llavors el 
que fem precisament és el contrari, retallem per sobre 
de la mitjana, llavors no anem bé. Els ho dic perquè 
ens preocupa, i segurament que els preocupa, també, 
però intentem entre tots veure quina reflexió fem, més 
enllà de temes puntuals, quina reflexió fem del Piri-
neu, com podem lluitar contra la crisi. Les receptes 
per lluitar contra la crisi no són les mateixes les de la 
capital que les de la muntanya. Per últim, quan par-
lem de muntanya no parlem també del mateix que és 
Pirineu; llei de muntanya, que afecta comarques com 
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Solsonès, com la Garrotxa, per tant, que no són exclu-
sivament de Pirineu.

Per tant, nosaltres, disposats a treballar. Lamentar que 
no s’hagin acceptat deu de les nostres propostes i, evi-
dentment, esperem que els pirinencs i les pirinenques, 
doncs, vegin com a la realitat del pressupost 2015 i 
successius es tingui en compte les seves prioritats i les 
seves necessitats.

Moltes gràcies, diputades, diputats.

La presidenta

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

Sara Vilà Galan

Gràcies, presidenta. Bé, senyor Batalla, la serra del 
Montsec, els Ports, Prades, les Alberes, les Gavar-
res, què són? (Pausa.) Muntanyes, no? Molt bé, doncs, 
aquesta moció sobre polítiques de muntanya està ba-
sada sobre les muntanyes dels Pirineus, està basada 
exclusivament sobre les muntanyes dels Pirineus i, a 
més a més, amb una clara tendència cap a l’Alt Urgell 
oblidant-se d’altres parts dels Pirineus que també són 
importants.

Bé, nosaltres fèiem una sola esmena. N’hauríem po-
gut fer gairebé un centenar –un centenar–, perquè són 
les esmenes que hem presentat als pressupostos de la 
Generalitat i que afecten les polítiques de muntanya. 
Hauríem pogut agafar-les i enganxar-les en aquesta 
moció i votar-les totes, i hauríem estat molta estona 
aquí votant, perquè hi ha moltes, moltes necessitats 
dins de les polítiques de muntanya de Catalunya en 
general. Aquesta moció no és que es quedi curta, és 
que no ens soluciona absolutament res. Per això nos-
altres demanàvem un ple monogràfic, perquè calia un 
debat seriós sobre equilibri territorial. Polítiques de 
muntanya? Sí, però també sobre equilibri territorial en 
general, perquè també hi han moltes zones de Catalu-
nya que en aquests moments estan patint aquest des-
equilibri territorial, que estan patint, doncs, el fet que 
hi hagi una renda per capita menor i que les pensions 
contributives també siguin menors, que hi hagi terri-
toris de Catalunya que estiguin molt més empobrits 
que la resta. Aquest desequilibri territorial necessita 
un debat seriós al Parlament de Catalunya. I creiem 
que fer-ho a pedaços, un dia les polítiques de munta-
nya de l’Alt Urgell, l’altre dia les de l’Aran i l’altre dia 
les de Terres de l’Ebre i l’altre dia les de l’Anoia, no 
ens permet debatre seriosament i abordar les qüesti-
ons i les necessitats que realment té el territori, que 
realment té la muntanya.

Ens sap molt greu que no se’ns hagi acceptat l’esmena. 
I, a més a més, és que..., tot i que sí, és cert que mol-
tes de les qüestions que hi ha en aquesta moció les vo-
tarem a favor, però moltes altres no, ens abstindrem, 
perquè tampoc concreten absolutament res. Perquè fo-
mentar plans, fomentar, mantenir, tot aquest tipus de 
verbs desideratius queden molt bé, però al cap d’un 
temps ens hauríem de tornar a trobar tots i veure, de 

totes aquests qüestions que aprovarem avui, quantes 
se n’han fet i per què han servit, si realment han sigut 
útils per a la gent que viu a la muntanya o no.

Nosaltres celebrem l’impuls de la llei de muntanya. 
Potser és el millor, eh? Segurament, d’aquesta moció 
el que més interessant ens sembla és l’impuls de la llei 
de muntanya. Nosaltres també fèiem aquesta esme-
na, de fet, al règim especial de la Llei de l’Aran per-
què ens sembla del tot necessari. La llei de muntanya 
sí que ens permetrà fer un debat a fons sobre les ne-
cessitats que té la muntanya. Ens permetrà comparei-
xences, ens permetrà que la gent del territori, alcaldes, 
institucions, plataformes ciutadanes que tenen neces-
sitats i demandes específiques, doncs, es puguin pro-
nunciar, hi puguin dir la seva i, realment, els partits 
polítics, els grups polítics llavors sí que tindrem oca-
sió de debatre a fons i d’impulsar a fons moltes neces-
sitats que té la muntanya.

Es queda curta la moció en molts aspectes, sobretot en 
temes de serveis públics. Hi ha moltes qüestions que 
aquí no es tocaran, ni de sanitat, ni d’ensenyament, ni 
d’agricultura, ni de ramaderia, ni projectes culturals 
ni res de res. Tot això serà inexistent en aquesta mo-
ció. Hem perdut una oportunitat, per altra banda. Cre-
iem que no són maneres de portar els debats tan ne-
cessaris al Parlament, que tenim espais i podem crear 
subcomissions, tenim eines parlamentàries que ens 
poden permetre fer debats molt més a fons, molt més 
profunds i que siguin molt més útils a la ciutadania 
i als municipis, als petits municipis –que veiem que 
tant menyspreen, per cert, els pressupostos del 2015, 
perquè són gairebé inexistents. Els municipis i els mi-
cropobles, en aquests pressupostos del 2015, sobretot 
pel que fa a la zona de Lleida, Alt Pirineu i Aran, són 
gairebé inexistents.

Ni és exigent aquesta moció, ni és prou realista. I, a 
més a més, hi ha un debat, també, que ens preocupa, 
que és el tema de l’aeroport. Jo no sé vostès si han tin-
gut ocasió de llegir alguns estudis de Germà Bel i de 
Xavier Fageda sobre la viabilitat o la inviabilitat dels 
aeroports regionals i el que està passant amb els aero-
ports regionals a nivell d’Estat espanyol, a Catalunya, 
a Alemanya, a França, a qualsevol país on ara mateix 
els aeroports regionals estan aturats; a més a més, són 
una sagnia per al pressupost públic de la Generalitat i 
no funcionen. Potser caldria també un debat a fons so-
bre el tema dels aeroports.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Rosa 
Amorós.

Rosa Amorós i Capdevila 

Bon dia. El senyor Batalla ens ha presentat una moció 
posterior a una interpel·lació amb la intenció de deba-
tre sobre la realitat de les comarques del Pirineu, de 
les de muntanya en general, i no voldria ser pessimis-
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ta, diputat i alcalde, però moltes vegades aquesta reali-
tat és més freda i crua del que desitjaríem, com bé sap.

D’entrada, som poca gent i, per tant, comptem poc: l’1 
per cent de la població de Catalunya ocupant el 19 per 
cent del territori; ja ho ha dit, que érem unes 75.000 
persones. Al Pirineu s’hi ha ant invertint, però no tant 
com caldria. I quan s’ha hagut de retallar o racionalit-
zar serveis hem estat els primers a patir-ho, com ja va 
passar, per exemple, amb l’eliminació de les delega-
cions territorials de la vegueria del Pirineu. I actual-
ment ens trobem amb unes velles reivindicacions que 
encara són noves perquè són les mateixes de fa anys. 
Perquè tenir unes infraestructures viàries més segures 
i ràpides, que ens facin, d’alguna manera, ser o exis-
tir és una necessitat gairebé vital; resulta actualment 
molt costós en temps i quilometratge viure aquí.

Altres reivindicacions han estat i són el túnel de Co-
miols, el del port de la Bonaigua, el de Xerallo-Per-
ves, el del Cantó, també l’eix Pirinenc. És igual qui en 
sigui el titular, l’Estat o la Generalitat principalment 
dediquen els diners al manteniment de les carreteres, 
però no a crear-ne de noves; sobretot ho dediquen a 
les que poden afectar o afecten la seguretat viària. En-
guany, per exemple, a l’Alta Ribagorça serà en mante-
niment l’única inversió que es durà a terme en aquesta 
comarca. Creiem que ens queda molta feina a fer si 
hem de contribuir a fixar la gent al territori mitjançant 
les comunicacions. Amb l’ajuda de l’aeroport, també 
una antiga reivindicació, segurament vostès a l’Alt Ur-
gell ho començaran a tenir una mica millor. En canvi, 
per exemple, al Pallars, poder anar i tornar de Lleida 
amb el tren de la Pobla avui en dia, el mateix dia, en-
cara no ho podem fer. A la nacional 260 el més calent 
és a l’aigüera. Vol que demanem al Ministeri de Fo-
ment una actuació de gran abast? Ho farem, però ja 
sap que és un brindis al sol.

També em sembla molt encertada la iniciativa de la 
targeta T-10/120. Ara bé, és evident la necessitat de 
comunicació entre les nostres comarques amb trans-
port públic. Per aquest motiu hem presentat una esme-
na que permeti elaborar un estudi de la viabilitat de la 
connexió intercomarcal entre les capitals. En aquests 
moments, si volem anar de Tremp a Sort tenim un au-
tobús de línia, però si volem arribar des de Sort a la 
Seu hauríem de baixar, agafar un taxi a Sort per cre-
uar el Port del Cantó fins a la Seu, i la tornada no te-
nim gaire clar com la faríem, per tornar a Tremp, eh?

En aquesta moció també hem volgut dedicar un punt 
que ens permeti l’elaboració d’un inventari de camins 
comarcals i la creació d’una comissió de camins ter-
ritorial per tal d’establir les prioritats d’actuació amb 
uns criteris basats en les necessitats reals, d’equitat 
i també de transparència absoluta. Som plenament 
conscients de la manca de recursos econòmics i per 
aquest motiu volem deixar de dependre de l’Estat es-
panyol i només dependre dels nostres ingressos, de la 
nostra hisenda. Un bon motiu pel qual volem un nou 
país és per anar-lo construint ben equilibrat.

I ja per acabar, diputats i diputades, avui en aquesta 
moció m’he permès la llicència d’entrar una esmena 
diferent. Sota el paraigua de polítiques de muntanya 

pensava que podia tenir cabuda el plantejament d’una 
actuació lingüística i política concreta relacionada 
amb la realitat pirinenca de l’Aran. El Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana hem presentat una esme-
na en què demanem que, en definitiva, es compleixi el 
que diu el nostre Estatut i la Llei 35/2010.

Recordem que les tres llengües oficials a Catalunya 
són el català, el castellà i l’occità, anomenat aranès a 
l’Aran, i és a Catalunya l’únic lloc on aquesta llengua 
és oficial. Aquesta és una riquesa que volem valorar, 
refermar i reivindicar. Per aquest motiu, i perquè ho 
diuen les nostres normes, instem el Govern que faci 
totes les gestions perquè en tots els processos elec-
torals i participatius organitzats per la Generalitat de 
Catalunya, que inclou tant la documentació escrita 
com les paperetes i els sobres electorals, siguin en les 
tres llengües oficials a Catalunya: el català, el castellà 
i l’occità, que és l’aranès a l’Aran.

I també instem el nostre Govern a realitzar les actua-
cions oportunes davant de l’Estat espanyol perquè en 
tots els processos electorals i participatius celebrats a 
Catalunya les llengües de comunicació escrita, tam-
bé les paperetes i sobres electorals, siguen en les tres 
llengües oficials. Estem segurs que el nostre Govern 
farà les gestions necessàries perquè a les eleccions 
municipals aquest fet ja sigui una realitat.

Avui, 19 de desembre, hem volgut posar un granet de 
sorra a una reivindicació territorial, i ens sentim sa-
tisfets que a la darrera sessió plenària de l’any 2014 
aquesta cambra faci un reconeixement explícit a l’ofi-
cialitat de la llengua occitana, aranès a l’Aran, en tots 
els processos electorals i participatius de Catalunya. 
Avui la realitat nacional occitana de l’Aran és una mi-
ca més viva. Felicitats a toti.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula la il·lustre senyora Maria Do-
lors Montserrat.

M. Dolors Montserrat i Culleré

Moltes gràcies, honorable presidenta, honorable con-
seller, il·lustres diputats i diputades. Benvolgut senyor 
Batalla, escoltant la seva interpel·lació, o, millor dit, 
autointerpel·lació, i veient la moció que vostè ens ha 
presentat, en el moment processal que hi podia pre-
sentar esmenes he tingut un gran dubte. He tingut un 
gran dubte perquè m’he adonat que aquesta moció no 
reflecteix gens les necessitats que tenen totes les co-
marques al voltant dels Pirineus. Vostè ens va fer ja 
esment que havíem de situar el Pirineu; avui ho ha tor-
nat a dir, que mentalment poséssim el Pirineu en el 
seu lloc. Doncs, bé, som-hi, així ho hem fet.

Ens trobem que hi ha diverses esmenes presentades: 
les del Partit Socialista, les seves i les d’altres grups 
parlamentaris. Si li haig de dir la veritat, senyor Ba-
talla, hi ha una moció presentada alternativa a la de 
vostè, que és la presentada pel Grup Socialista, pel se-
nyor Ordeig. Si analitzem la seva amb la del Partit So-
cialista, li hauria de dir que aquesta diputada triaria 
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la moció a través d’esmena presentada pel Partit So-
cialista: els seus punts toquen de peus a terra; vostè, 
evidentment, no. I sap per què? Perquè el conseller li 
va donar una resposta coherent, el conseller va basar 
la seva interpel·lació en sis punts o en sis eixos bàsics 
del que s’estava fent i el que es podia fer en cada mo-
ment, i li ho va dir clar, i li’n va donar xifres. Per tant 
–pràcticament–, vostè, que dóna suport al Govern de 
la Generalitat, no hauria hagut ni de presentar aquesta 
moció. Té tota la llibertat, té tot el deure, té tota l’obli-
gació de fer-ho, però un ha de ser coherent amb el seu 
plantejament i amb el plantejament que li ha fet el ma-
teix conseller.

Per tant, una vegada mires els pressupostos, dius: 
«Per on agafem aquesta moció?» Si els pressupostos 
de les comarques de l’Alt Urgell baixen, per a aquest 
2015, 379.000 euros; si la Cerdanya de 2.900.000 pas-
sa a 2.150.000; si el Pallars Jussà de 5.240.000 passa 
a 3.860.000; si el Pallars Sobirà de 6.396.000 passa a 
1.773.000; si la Vall d’Aran d’1.696.000 passa a 738.000; 
solament se n’escapa l’Alta Ribagorça, que de 381, sor-
tosament, passa a 716.

I vostè que tant parla del Pirineu, on està el Pirineu? 
Si fins i tot s’ha deixat escapar que l’aeroport de la Seu 
sigui –en lloc de dir-se «Pirineu - La Seu» o «La Seu - 
Pirineu», com vostè vulgui– d’Andorra. Per què? Pel 
50 per cent que ara donarà suport a les despeses i al 
manteniment de l’aeroport? I per això vostè, que és de 
la Seu, es deixa escapar la paraula «Pirineus» i que 
sigui l’aeroport del Pirineu o dels Pirineus - La Seu 
d’Urgell, i el dóna cap a Andorra? Permeti’m que li ho 
digui: s’ha de ser una mica més coherent.

I és evident que a mi m’ha donat la impressió que vos-
tè feia un brindis al sol, que no promocionava els Pi-
rineus; sí que ho fa el Partit Socialista, sí que ho fan 
altres grups parlamentaris. En el tema de l’aeroport de 
la Seu d’Urgell, vostè ja sabia, abans, que el dia 8 en-
traria en funcionament.

I la nacional-260. M’ha agradat, hi estic d’acord, i li 
ho diré amb tota sinceritat: el nostre grup parlamen-
tari donarem suport a la moció. I donarem suport a 
la moció no per vostè, senyor Batalla, que és l’alcalde 
i que coneix més bé que jo mateixa el territori..., pe-
rò, bé, no sé quantes vegades vostè ha vingut a la me-
va comarca, que em sembla que jo ho he multiplicat 
per cent a la seva. (Remor de veus.) Però, en definitiva, 
permeti’m que li digui –perquè ell ens ho va retreu-
re, el dia de la seva intervenció– que el que és evident 
és que fa falta millorar substancialment aquesta nacio-
nal-260, que no és d’ara, que portem molts anys. Però 
quan vostè parla d’una actuació de gran abast, vostè 
ha de saber exactament què és el que vol.

Sap per què? Perquè el mateix conseller sap exacta-
ment..., i vostè també ho pot tenir, i sap exactament 
quines són les actuacions –avui no tinc temps, però 
després si vol li ho ensenyo. Però el conseller li ho va 
dir ben clar. Es va deixar unes parts importants, parts 
que corresponen també al seu municipi, parts que 
corresponen a Canturri-Adrall; podríem parlar de la 
variant de Sort, i de la variant de la Seu d’Urgell en 
podríem parlar enormement, o de Gerri de la Sal –en 

podríem parlar, i vostè ho sap. Per tant, si vostè vol 
una actuació de gran abast, digui’ns exactament què 
és el que vol.

I finalitzar el projecte executiu dels túnels dels Tres 
Ponts. Home, fa anys, eh?, que en parlem, aquí, al Par-
lament de Catalunya. Jo crec que hi hagués pogut po-
sar «començar», «iniciar».

Però, bé, ens fa unes propostes molt lights, per dir-
ho d’una manera, no? «Completar les gestions» –que 
ja estan acabades–, «mantenir el sistema de la targe-
ta 10/120» –ja li va dir el mateix conseller... (La pre-
sidenta retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta 
continua parlant uns moments. Remor de veus.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, l’il·lustre 
senyor Matías Alonso.

(Remor de veus.)

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Consellers, senyores i se-
nyors diputats, bé, és una moció sobre polítiques de 
muntanya, i avui li he dit al senyor Ordeig, que plan-
tejava, doncs, moltes esmenes a aquesta moció, que jo 
potser no parlaria tant de muntanya, encara que, lògi-
cament, hem de ser conscients que realment els ter-
ritoris de muntanya, doncs, tenen unes dificultats: la 
gent que hi viu, els ciutadans que hi viuen pateixen 
una sèrie de mancances a les quals les institucions pú-
bliques, i, per tant, també el Govern de la Generalitat, 
han de posar fil a l’agulla per aconseguir que tingui el 
menor impacte possible, perquè, bé, en la interpel·lació 
–en la interpel·lació– va deixar clar el ponent algunes 
d’aquestes mancances, tot i que es va centrar d’una 
forma gairebé exclusiva, també, en la zona pirinenca, 
no? Però hem de recordar que no és l’única zona de 
muntanya, que també s’ha dit, que tenim a Catalunya; 
n’hi ha d’altres, però potser hem de reconèixer que és 
la gran zona de muntanya, no?, lògicament.

S’ha parlat a bastament, es va parlar en la interpel·lació 
del pes territorial i el pes poblacional que té aquesta 
zona: un 1 per cent de la població davant d’un 15 per 
cent de la superfície territorial. Però també es va par-
lar d’equilibri, i d’això és del que jo vull parlar, i de la 
necessitat d’equilibrar, d’equilibrar els territoris en ge-
neral. I, per tant, el que hi ha una mica en el rerefons 
d’aquesta moció és la necessitat de defensar valors que 
són fonamentals i que estan defensats pel nostre orde-
nament democràtic, estan defensats tant per la Cons-
titució com pel mateix Estatut, i, per tant, és en això 
que vull centrar més la meva intervenció.

El ponent deia que ha estat una moció, doncs, di-
guem-ne, que ha tingut molta ambició, però jo coinci-
deixo amb altres grups en el fet que, efectivament, es 
queda curta i es podria haver millorat encara més, tot 
i que s’hi han introduït algunes de les esmenes.

Però jo voldria fer precisament això, amb la necessitat 
de ser conscients des d’aquest Parlament, des d’aques-
ta institució fonamental de la Generalitat de Catalu-
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nya, que hem de defensar drets, drets de ciutadans que 
tenen mancança, que pateixen mancances de serveis 
essencials, fins i tot, i d’infraestructures en els seus 
territoris. Són drets plenament democràtics que estan 
emparats, ho he dit, pel nostre ordenament constitu-
cional, pel nostre Estatut d’autonomia, i, per tant, 
doncs, els hem de donar ple suport.

Són coses tan senzilles, tan fàcils d’entendre com que, 
a més de la llibertat, la justícia, el pluralisme, la igual-
tat i la solidaritat –la igualtat i la solidaritat– són as-
pectes fonamentals també en aquesta defensa de drets 
que s’ha de fer des de totes les institucions públiques. 
També va lligat a tot això la cohesió social; per des-
comptat, l’equitat de gènere, i el desenvolupament, un 
desenvolupament sostenible. Per tant, aquests valors 
que al final ens permeten viure en pau i en democràcia 
és el que hem de defensar i el que hem de buscar per 
aconseguir un futur millor per a tothom i sempre dins 
dels paràmetres de l’estat de benestar també per a tot-
hom, sigui quin sigui el territori en què s’ha de desen-
volupar el projecte vital de cadascú.

I ho he de dir, perquè, malauradament, en els temps 
que vivim cal recordar-ho: de vegades des de les ins-
titucions públiques no es defensen prou aquests drets i 
de vegades assistim, també, al fet que alguns governs, 
doncs, no pensen en tota la ciutadania quan governen, 
i això pensem que és molt important. Nosaltres des 
de Ciutadans farem el que hem fet sempre, que és de-
fensar els drets de tots, els drets de tots amb aquests 
valors, amb aquests valors democràtics que són fona-
mentals i que els hem de seguir defensant. Per tant, 
avui jo parlaré, més que de muntanya, d’igualtat, d’i-
gualtat també d’oportunitats, i de solidaritat, i d’accés, 
també, a aquests serveis essencials per part de tots els 
ciutadans que troben dificultats afegides per raons 
geogràfiques, per la seva radicació a zones de mun-
tanya, sovint amb aquestes mancances també impor-
tants d’infraestructures.

Per tant, en aquest sentit, Ciutadans, en defensa 
d’aquests valors, farà el que ha fet habitualment i, per 
tant, donarem suport a aquesta moció, tot i coincidir 
amb altres grups que es podria haver millorat molt 
més, que podria haver estat més ambiciosa i que hi 
han certes inconcrecions que no sabrem ben bé com 
acabaran.

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.

La presidenta

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

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, breument. Tenim un territori amb macrocefàlia 
exagerada, enormement exagerada: estem molt des-
compensats i molt desequilibrats a nivell territorial. 
Hi ha un profund desequilibri entre els territoris que 
fan, que reprodueixen un model que en el seu moment 
es va imposar com a futurista als Estats Units, on hi 
ha una ciutat, Barcelona, que fa de city; una segona o 
una primera i segona corona metropolitana que allot-

gen la indústria i el sector residencial, és a dir, on viu 
molta gent, i després hi ha àmplies extensions de ter-
reny on hi ha poca economia, on hi ha poca població 
i on moltes vegades, massa vegades, es pretén que hi 
hagi, bàsicament, només un pessebre, un pessebre ba-
sat en el turisme, en el turisme de cap de setmana, en 
el turisme estacional, però no pas una economia arre-
lada al territori, una economia productiva en si matei-
xa, una vida que comenci i acabi en el mateix territori. 
Això és així, és el territori que tenim, i amb aquest 
territori hem de jugar.

A nosaltres ens sembla, òbviament, que, tal com pro-
posa la moció, les vies de comunicació amb el Piri-
neu, que de tots aquests territoris destinats a ser pes-
sebre segurament és el més allunyat de Barcelona 
–Barcelona està aïllada respecte al Pirineu–, les vies 
de comunicació són prioritàries; per tant, l’arranja-
ment de l’N-260 i la C-14, òbviament, són prioritàries, 
però sobretot és prioritari el transport públic, un trans-
port públic assequible per a la població, perquè no és 
just que per desplaçar-se a Barcelona molts altres ciu-
tadans necessitem tres, quatre, cinc euros i al Pirineu 
necessitin vint, vint-i-un, vint-i-dos, vint-i-quatre eu-
ros per poder desplaçar-se fins a la capital, on hi ha 
tots els serveis, on hi ha les universitats, on hi ha la 
feina, etcètera. Per tant, és prioritari això.

El que a nosaltres ens sembla que en algun moment 
s’haurà de qüestionar, i segurament fa certa mandra 
posar-se a pensar en quina és la transició, el canvi de 
model turístic que operi en el Pirineu, és que el man-
teniment de les estacions d’esquí propietat pública 
segurament no és la gran aposta intel·ligent de futur. 
S’han mantingut, perquè cap empresa privada se n’ha 
volgut fer càrrec. Donen vida, donen vida econòmica, 
donen feina; és efectivament així. No donen grans be-
neficis, al revés, donen pèrdues a les arques públiques, 
depenent de la temporada. Però amb un canvi climàtic 
que avança, amb una neu cada vegada més escassa, 
amb una estacionalitat que no arrela a l’economia ni 
arrela al mercat laboral, a l’ocupació en el territori, les 
estacions d’esquí no són la gran aposta de futur. Per 
tant, cal pensar, sobretot, en un canvi de model eco-
nòmic i de turisme que no sigui estacional al Pirineu 
i, per tant, apostar per turisme cultural, per turisme 
rural, per turisme arrelat a les activitats econòmiques 
pròpies del Pirineu.

A nosaltres ens fa patir l’aeroport de la Seu. Ens fa 
patir perquè tot just aquesta setmana la Comissió Eu-
ropea ha alertat l’Estat espanyol de totes aquelles in-
versions que s’havien fet en aeroports regionals que no 
han servit per a gaire re, que han estat llençar diners. 
No estem dient això de l’aeroport de la Seu, però ens 
fa por perquè, tal com diu Germà Bel o han dit tants 
altres economistes, els aeroports regionals tenen escàs 
recorregut per la inversió que suposen i pel rendiment 
que poden donar; són cars de mantenir, i no és evi-
dent que puguin atreure tot el que es proposen atreure. 
La Comissió Europea ha alertat l’Estat espanyol d’un 
munt d’inversions fetes en aeroports que no han servit 
per a allò que havien de servir, aeroports regionals; no 
voldríem que a l’aeroport de la Seu - Andorra li passés 
el mateix, i, per tant, malgrat tenir totes les bones in-
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tencions que pugui tenir, haurem d’anar alerta que no 
suposi un altre aeroport com aquests dels quals la Co-
missió Europea es queixa.

I, finalment, nosaltres donarem suport a la pràctica to-
talitat dels punts. Esperarem atents a quina és la llei 
de muntanya que ens pot presentar. A hores d’ara no 
sabem quin és el contingut possible que pot tenir una 
llei de muntanya, però, en tot cas, serà un debat neces-
sari i imprescindible de tenir aquí al Parlament, i, per 
tant, l’esperarem.

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula l’il-
lustríssim senyor Albert Batalla.

Albert Batalla i Siscart

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, 
senyores i senyors diputats, sembla que hi havia certa 
inquietud respecte a per què un diputat de l’equip, en 
aquest, doncs, de la majoria que dóna suport al Govern 
fa una interpel·lació al conseller, com si no tinguéssim 
dret a fer-ho; i sobretot, a més a més, el delicte que su-
posa després presentar una moció, com si no tingués-
sim dret a fer-ho! Sap què passa, senyora Montserrat? 
Que en aquesta cambra la primera vegada que s’ha 
aprovat en plenari respecte al Pirineu, en un debat no 
monogràfic, evidentment, però amb un debat prou am-
pli, ha estat quan Convergència i Unió ho ha posat so-
bre la taula. Per tant, vostè pot anar dient moltes co-
ses, i pot dir que ha estat moltes vegades a la comarca 
i tot plegat. Cap problema, jo també he estat a la seva. 
Però sap què passa? Que, finalment, els acords con-
crets i els debats concrets sobre temes de muntanya 
i de Pirineu, en aquesta cambra els porta Convergèn-
cia i Unió, i no el Partit Popular. Tinc la intuïció que 
vostè no ha fet els deures en aquesta moció, i, com 
que no els ha fet, en comptes de dir: «Miri, no he fet 
els deures», doncs, vinc aquí i esbronco el diputat que 
presenta la moció. (Remor de veus.) «Com que resulta 
que és de la majoria que dóna suport al Govern, vostè 
no pot presentar una moció.» Home, fins aquí hem ar-
ribat, senyora Montserrat –fins aquí hem arribat.

Senyor Ordeig, li acceptem algunes de les esmenes. 
Les que no li acceptem és perquè aquest Parlament ja 
s’hi havia posicionat en contra, i, per tant, vostè volia 
colar per aquí coses en què el Parlament ja s’ha posi-
cionat en contra, i, per tant, enteníem que això, doncs, 
no corresponia.

I només una qüestió. Vostè parla del pressupost... Evi-
dentment, tots voldríem que totes les comarques del 
país, també les comarques de muntanya i del Pirineu, 
tinguessin més recursos en les seves inversions, però 
deixi’m dir-li una cosa: de cada cent euros que la Ge-
neralitat gastarà en inversions o preveu gastar en in-
versions el 2015 arreu del país, dos euros i mig es gas-
taran al Pirineu. Sap quin va ser el màxim topall de 
l’època del tripartit? 1,8. Hi havia molts més diners, 
evidentment, però, en tot cas, de cada cent euros que 
gastava el tripartit, la vegada que el pressupost va ser 

més generós amb el Pirineu va ser 1,8. Per tant, si-
guem també conscients i situem les coses allà on toca.

I pel que fa a la biomassa, senyor Ordeig, vostè hauria 
de conèixer que s’estan fent coses, que hi ha més hec-
tàrees que mai mobilitzades en l’àmbit de la biomassa 
i que, a més a més, en alguns casos s’estan fent coses 
molt singulars, com pot ser l’aposta que ha fet l’Ajun-
tament de la Seu, el consell comarcal i la Fundació 
Catalunya - La Pedrera per donar feina a setze per-
sones amb malaltia mental que en aquests moments i 
des de fa ja uns quants mesos estan treballant al bosc, 
fent producció de fusta de serra i de fusta de biomas-
sa. Aquests tipus de coses són les que donen sentit als 
debats, si realment els fem amb els arguments que to-
quen.

Per altra banda, dir que acceptem també les esmenes 
d’Esquerra Republicana, amb algunes transaccions. 
També respecte a la qüestió de l’aranès –ara en ara-
nés tanben.

I dir-li a la senyora Sara Vilà, d’Iniciativa, doncs, que 
estarem encantats de debatre sobre el Pirineu, sobre 
l’aeroport, sobre allò que cregui convenient, amb tots 
els arguments sobre la taula, aquells que posen per-
sones que tenen gran prestigi –vostè parlava del Ger-
mà Bel respecte als temes d’aeroports–, però també 
siguem conscients que no tot és homogeni i que hi 
ha certes coses, certes qüestions que, sense cap mena 
de dubte, tenen la seva especificitat. I l’aeroport de la 
Seu, dins del debat d’aeroports regionals, li asseguro 
que té una especificitat molt i molt concreta, comen-
çant perquè la gestió segurament serà la més barata de 
tots els aeroports, no de Catalunya, sinó de tot l’Estat.

Gràcies.

La presidenta

Cridem a votació.

(M. Dolors Montserrat i Culleré demana per parlar.) 
Senyora Montserrat.

M. Dolors Montserrat i Culleré

Gràcies, presidenta. Per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

M. Dolors Montserrat i Culleré

Senyor Batalla, si jo no hagués fet els deures, vostè no 
m’hauria de dedicat més d’un minut i escaig.

En segon lloc, sembla que ja no es pot parlar clar i 
català. I lamento profundament que vostè s’hagi en-
comanat de la resta de Convergència i Unió, que quan 
només veuen la..., en fi, una acció, una actuació en po-
sitiu del Partit Popular, vostès la demonitzen.

Moltes gràcies.

(Veus de «Molt bé!». Aplaudiments. Òscar Ordeig i 
Molist demana per parlar.)
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La presidenta

Senyor Ordeig.

(Remor de veus.)

Òscar Ordeig i Molist

Sí, presidenta, gràcies. Per demanar votació separada 
dels punts 2 i 9, i per...

La presidenta

Un moment –un moment–: 2, 9...

Òscar Ordeig i Molist

I per al·lusions.

La presidenta

Ah, molt bé. Trenta segons.

Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies. Vejam, senyor Batalla, en primer lloc, 
per respecte als diputats d’aquesta cambra que durant 
molts anys han defensat el Pirineu i la muntanya, de 
diferents grups, de tots, eh?, no és patrimoni de Con-
vergència i Unió..., els únics que hagin defensat la 
muntanya.

En segon, Catalunya, en el seu conjunt està pitjor per 
la crisi econòmica i per molts motius, sí; però és que 
dintre Catalunya un dels territoris que està pitjor, sinó 
el pitjor, és el Pirineu. No voler veure això –no vo-
ler veure això– és amagar la realitat, perquè, si no, es 
perdrien massa plomes políticament. I quin no vul-
gui veure que la inversió pública, la inversió pública 
de la Generalitat al Pirineu ha caigut en picat els úl-
tims anys, en percentatges i en valors absoluts, molt 
major...

La presidenta

Senyor diputat...

Òscar Ordeig i Molist

...que en d’altres territoris, doncs és, evidentment, que 
no s’ha mirat els... (La presidenta retira l’ús del micrò-
fon al diputat i aquest continua parlant uns moments. 
Remor de veus. Alguns aplaudiments. Sara Vilà Galan 
demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Vilà.

(Remor de veus.)

Sara Vilà Galan

Sí, presidenta, per demanar votacions separades dels 
punts 2, 4, 8, 9 i 14.

La presidenta

Molt bé.

(Albert Batalla i Siscart demana per parlar.) Senyor 
Batalla.

Albert Batalla i Siscart

Sí, presidenta, per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

Albert Batalla i Siscart

Molt bé. Senyora Montserrat, si dedicar-se a explicar 
tot el seu posicionament criticant tots i cadascun dels 
punts que presentava Convergència i Unió per acabar 
dient que votarà que sí a tots ells és fer una proposta 
en positiu, realment facin-s’ho mirar. (Remor de veus.)

Senyor Ordeig... (M. Dolors Montserrat i Culleré inter-
vé sense fer ús del micròfon.)

La presidenta

Senyora Montserrat!

(Aplaudiments.)

Albert Batalla i Siscart

Gràcies. Ja tenia molt clara la consideració que li po-
dia suposar. Em sap greu. Per mi vostè sí que és una 
persona important, com a diputada i com a persona.

Senyor Ordeig, en l’època del tripartit la màxima in-
versió de la Generalitat al Pirineu era, de cada 100 eu-
ros, 1,8. Actualment, malgrat les dificultats econòmi-
ques, de cada 100 euros, 2,5. Insuficient? Segur. Però 
molt millor que en la seva època.

Gràcies.

(Remor de veus. Sara Vilà Galan demana per parlar.)

La presidenta

Senyora Vilà.

Sara Vilà Galan

Sí, per demanar votació separada del punt 7 també 
–perdó.

La presidenta

Ah! L’afegim, eh? D’acord.

Passem a la votació de la moció.

Comencem votant el punt 2.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 96 vots a favor i 35 abstencions.

Votem ara el punt 4.
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Comença la votació.

Ha estat aprovat per 118 vots a favor, 1 en contra i 
12 abstencions.

Votem ara el punt 7.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 116 vots a favor i 15 abstencions.

Votem el punt 8.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 118 vots a favor i 13 abstencions.

Votem ara el punt 9.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 98 vots a favor i 33 abstencions.

Votem el punt 14.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 118 vots a favor i 13 abstencions.

I votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 130 vots a favor i 1 abstenció.

Declaració
del Parlament de Catalunya sobre els 
beneficis penitenciaris (tram. 401-00023/10)

Donarem lectura, ara, a una declaració del Parlament 
de Catalunya sobre els beneficis penitenciaris. Té la 
paraula, per a la lectura, el secretari tercer.

El secretari tercer

Declaració del Parlament de Catalunya sobre els be-
neficis penitenciaris: «El Parlament de Catalunya ma-
nifesta la necessitat que, en els casos de condemnes 
per corrupció política, l’atorgament de beneficis pe-
nitenciaris establerts per llei, com el règim obert de 
caràcter pràcticament immediat, estigui plenament 
justificat amb criteris d’humanisme penal, ja que, al-
trament, contribueix a ampliar la sensació d’impunitat 
de la corrupció i el greuge comparatiu amb la resta de 
la població privada de llibertat.

»Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014.»

La presidenta

Passem ara al vint-i-setè punt de l’ordre del dia, que és 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’aplicació de l’impost sobre dipòsits en entitats de 
crèdit i el seu impacte en l’execució de la Llei de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’aplicació de l’impost sobre dipòsits 
en entitats de crèdit i el seu impacte en 
l’execució de la Llei de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per 
al 2014 (tram. 302-00232/10)

Té la paraula l’il·lustre senyor Pere Aragonès.

(Remor de veus. Pausa.)

Pere Aragonés i Garcia

Gràcies, senyora presidenta. Vicepresidenta, conseller 
d’Economia, senyores i senyors diputats, el Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana presentem aquesta 
moció després del debat que vam tenir amb el con-
seller d’Economia en el passat Ple, sobre l’impost de 
dipòsits bancaris, que ens ha costat bastant d’arrencar, 
que ens està costant d’aplicar, i que l’havíem vinculat, 
i està vinculat... (Remor de veus.) M’espero a què pot-
ser... (Pausa.) Gràcies per l’atenció. Hi torno. Aquest 
és el debat, la moció subsegüent al debat que vam te-
nir amb el conseller d’Economia en el passat Ple, amb 
relació a l’impost de dipòsits en entitats de crèdit i 
les implicacions que tenia en el pressupost del 2014, 
i també sobre l’aplicació d’alguns dels acords que hi 
havia en el pressupost de la Generalitat 2014, la Llei 
de mesures 2014. 

En primer lloc, vull començar demanant disculpes als 
diputats de la resta de grups que ara prendran la pa-
raula, perquè els hem lliurat les transaccions amb bre-
vetat. Per tant, espero que el seu esperit nadalenc sigui 
indulgent en aquest sentit, en la seva intervenció. En 
tot cas, ho ha de ser perquè creiem que en sorgeixen 
uns acords que són interessants, que són molt positius 
i dels quals n’estem satisfets.

En primer lloc, pel que fa amb relació a l’aplicació de 
dipòsits en entitats de crèdit, el primer acord que hi ha 
és: en aquests moments hi han uns avals dipositats per 
les entitats financeres, no han ingressat els diners pe-
rò sí que hi ha uns avals dipositats; per tant, en el mo-
ment en què es puguin executar aquests avals, inde-
pendentment de quan sigui això, es destinaran a pagar 
la catorzena paga del 2014 dels treballadors públics, 
d’acord amb el compromís que va adquirir el president 
de la Generalitat aquí i que després vam implementar 
en la Llei de pressupostos.

En segon lloc, si durant aquest any 2014 hi ha una com-
pensació per part de l’Estat, pel fet que ha impulsat un 
tribut que es trepitja amb el nostre, que estava aprovat 
amb anterioritat, aquest també anirà en aquest concep-
te, a compte d’això. Per tant, en aquest sentit consoli-
dem aquest compromís, i el fet que, independentment 
de quan sigui aquesta sentència del Tribunal Constitu-
cional, pugui ser retornat als treballadors públics.

Pel que fa a l’execució del pressupost, al 2.1, doncs, hi 
havia uns compromisos que estaven pendents, i aquest 
punt, evidentment, el mantenim. En segon lloc, tor-
nem a treure un tema que hem tret molt –ens sap greu 
haver-lo de treure perquè vol dir que no s’acaba apli-
cant– que és el tema de les retribucions dels alts càr-
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recs. Vam acordar que aquestes retribucions fixes es-
tarien, en el màxim, en el que cobra un conseller de la 
Generalitat. Això veiem com també, en el tema de les 
dietes, que acaba depenent d’un reglament que mai 
acaba d’arribar, ens va dir la vicepresidenta l’altre dia 
que hi estava treballant. Sabem que són molt treballa-
dors, però també els demanem que siguin conclusius 
a l’hora de poder-lo portar, perquè... És a dir, a vega-
des notem velocitats diferents en funció dels temes, i 
aquest és un tema on creiem que la velocitat hauria 
d’estar prement una mica l’accelerador.

També tenim un acord amb el Grup de Convergèn-
cia i Unió per tal, doncs, que, de manera immediata, 
s’aprovi aquest reglament pel que fa als contractes i a 
les vinculacions del que són, doncs, les anomenades 
dietes que poden rebre per assistència a òrgans els di-
rectius de la Generalitat.

I el tercer bloc és el bloc de propers pressupostos, com 
ho lliguem amb el fet que l’1 de gener no tindrem 
pressupostos aprovats aquí, al Parlament, indepen-
dentment de tot el debat pressupostari que hi haurà, i, 
per tant, aconseguim dos compromisos que per a nos-
altres són molt rellevants. El primer és que, com que 
l’1 de gener no tindrem aprovats els pressupostos, més 
enllà del posicionament polític dels grups, per una 
simple qüestió del calendari de tramitació parlamen-
taria, i, per tant, entrem en una pròrroga, una pròrro-
ga podem dir de caràcter tècnic, doncs, el que fem és 
instar el Govern a treballar amb els grups parlamen-
taris l’eventual inclusió de la catorzena paga i la recu-
peració del cent per cent de jornada i salari en aquesta 
situació de pròrroga. Per tant, se’ns gira feina en les 
properes setmanes que vénen.

I, finalment, com tots vostès saben, l’any 2012 es va 
retirar la catorzena paga, però hi havia uns dies entre-
mig que s’havien meritat i que s’havien de fer efectius. 
Tot això quan es va presentant als tribunals, doncs, es 
van guanyant les sentències, per tant, preveiem els re-
cursos necessaris per fer aquest compliment. Per tant, 
creiem que són bons acords, que ens comprometen a 
seguir treballant, però que alguns ja són conclusius, 
i, per tant, per això estem satisfets d’aquestes transac-
cions arribades amb el Grup de Convergència i Unió, 
que han estat lliurades als grups parlamentaris, i dels 
quals esperem el suport unànime.

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, té la paraula l’il·lustre se-
nyor Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Gràcies, presidenta. Senyor Aragonès, és una moció 
curiosa, perquè jo no sé si estan jugant amb aquesta 
moció o estan fent una mena d’exercici de permanent 
maquillatge entre els desitjos d’una suposada oposició 
des de l’esquerra, i les realitats –realitats– del suport 
a un govern que fa una política clarament de dretes, i 
que vostès ajuden a construir.

En la seva interpel·lació, precisament, vostè defensa-
va la creació de l’impost bancari, n’ha tornat a parlar 
aquí, nosaltres també, encara que ho trobem fluix; pe-
rò vostès sabien, i ho sabien de sobres, que quan ho 
feien era maquillatge –que era maquillatge– perquè 
l’oposició del Govern de dretes de Madrid ho havia 
deixat bastant clar. El problema és que, sabent-ho, di-
uen als funcionaris que una part del seu sou, com vos-
tè defineix clarament, no una catorzena paga, una part 
del seu sou, depèn d’aquest maquillatge. 

És clar, la realitat és que el Govern té 2 milions d’eu-
ros recaptats dels 500 necessaris per fer front a l’im-
pagament del deute –del deute– que el Govern té amb 
els funcionaris de l’Administració catalana. Perquè 
entenc jo que és un deute complir amb un determinat 
dret que diu que quan jo treballo tinc ganes de cobrar. 
És un deute. Per tant, que en la seva moció, en el seu 
primer apartat, els dos primers punts que han trans-
accionat una mica, li reclamin que quan s’executin 
aquests avals o quan Madrid transfereixi una part de 
la recaptació, els treballadors públics cobrin el salari 
que els pertoca, ens segueix semblant una estratègia 
de maquillatge. Per sort, vostès incorporen un tercer 
punt, on demanen acordar mecanismes per recupe-
rar el poder adquisitiu dels treballadors públics quan 
constatin definitivament que això que vostès han pro-
posat no ha funcionat.

Per tant, aquest tercer punt el votarem a favor, és evi-
dent, però és que als altres dos punts, miri, ens hi abs-
tindrem. I ens hi abstindrem per una raó molt senzi-
lla: no volem posar cap obstacle en la seva estratègia, 
digui-li de maquillatge o digui-li de somniar truites, 
no ho sé, però no ens les creiem. Per tant, ens hi abs-
tindrem.

El segon apartat; el segon apartat segueix en la matei-
xa línia. A veure, ara l’han modificat una mica amb 
aquesta transacció de darrera hora, però, vostès, fi-
xin-se, aproven uns pressupostos amb Convergència i 
Unió el 2014. Vostès proposen unes addicionals, que 
les compartim, i ara, com que escenifiquen un cert 
trencament, vostès demanen que les compleixin per-
què el Govern no ho ha fet. Una pregunta, retòrica: si 
vostès no haguessin partit peres, en aquests moments 
no estarien justificant que de moment no es poden 
complir? No? Segur? (Veus de fons.) No estem fent 
una mica de teatre? Ho pregunto, eh? Sincerament, 
costa d’entendre els seus pactes amb la dreta del país. 
La sensació és que els estan aixecant la camisa –els 
estan aixecant la camisa– i que això que aprovarem 
podrà acabar sent paper mullat igualment. Ara, per a 
nosaltres..., escoltin, endavant, eh?, no s’hi estiguin; 
no els ho votarem pas en contra.

El tercer apartat té un punt... –tenia, tenia un punt, 
perquè veig que amb aquesta transacció màgica de 
darrera hora s’ha canviat– que no hauríem votat a fa-
vor, que era el primer, bàsicament perquè és una mi-
ca una pel·lícula de Buñuel. O sigui, vostès demanen 
instar el Govern a prorrogar els pressupostos vigents i 
convocar eleccions per aprovar uns nous pressupostos 
que incorporin una sèrie de mesures. És a dir, quan 
tenen la possibilitat real de prorrogar aquests pressu-
postos, presentant una esmena a la totalitat o votant a 
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favor les esmenes a la totalitat que van presentar al-
tres grups, no ho fan, però ara feien la comèdia, retò-
rica, de dir-li al Govern que no aprovi el seu projecte 
de pressupostos i que prorrogui els actuals. Escoltin, 
estan jugant al Palé o..., com s’entén això? Vostès ma-
teixos ho entenen? Jo no ho entenc, sincerament. Per 
sort, ho han tret. Cap problema.

Els altres dos apartats que vostès en la transacció han 
modificat són reivindicacions amb relació a la funció 
pública, que compartim; que compartíem millor sense 
la transacció, perquè diu que tant si aprovem els pres-
supostos com si s’han de prorrogar, la recuperació del 
15 per cent de jornada dels interins sigui a partir de 
l’1 de gener. I els quaranta-quatre dies meritats de la 
paga del 2012? És clar, el que passa és que vostès ara 
hi posen la cueta aquella: «En el cas de les sentències 
que es produeixin.» Home, hauria de ser «ja que són 
sentències que es produeixen» –hauria de ser. Els ho 
votarem a favor, evidentment.

Ara, vostès es deixen en el calaix unes quantes rei-
vindicacions més, que també ens fan els representants 
dels treballadors i treballadores en el mateix paquet, 
que és el que nosaltres hem presentat com a esmenes 
d’addició i que demanem que ens les votin a favor.

Miri, el capítol I, incrementar per tal que en les nego-
ciacions que es produeixin per recuperar el poder ad-
quisitiu s’hi pugui incorporar els ajuts del Fons d’ac-
ció social, equiparar els permisos de conciliació, i, 
sobretot, creació d’ocupació. Creació d’ocupació pú-
blica per reduir l’elevadíssima temporalitat que tenim 
en aquests moments entre el personal dependent de les 
administracions, i per recuperar una part –només una 
part és que el demanen els sindicats– de l’ocupació 
perduda des del 2011. Són esmenes que en el mateix 
paquet que les altres ens han demanat els represen-
tants dels treballadors i les treballadores, que nos-
altres les hem inclòs, i que demanem també que ens 
acceptin aquestes esmenes, i, per tant, que es puguin 
votar a favor.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Ferran Falcó i Isern

Gràcies, presidenta. Vicepresidenta, conseller, dipu-
tades i diputats, em sembla que aquesta és la darrera 
moció d’aquest Ple de l’any, i espero, doncs, que l’es-
perit nadalenc ens acompanyi en el que jo diré ara i 
en el que deia el Pere Aragonès al principi de la seva 
intervenció.

Per a nosaltres esperit nadalenc tot, i més després de 
tantes anades i vingudes discutint aquesta proposta 
que feia el Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, després de la interpel·lació que li va presentar en el 
seu dia al conseller Mas-Colell.

No ha estat fàcil. No es pot frivolitzar, com per part 
del grup que em precedia, la relació que hem tingut 

els dos grups per arribar a transaccionar aquesta mo-
ció. No ha estat fàcil, i, per tant, nosaltres ho valorem 
des de la seguretat que hem arribat a uns bons acords, 
perquè el que fonamentalment demana aquesta moció 
que presenta Esquerra Republicana és que es complei-
xin tots els acords que hi havia en la llei del pressupost 
de l’any 2014. I en això nosaltres, evidentment, hi es-
tem absolutament d’acord. Ara bé, podrem votar a fa-
vor de tot el que aquesta moció ens proposa? No. Ho 
podrem fer de la immensa majoria i només ens abstin-
drem en un sol punt.

A què podrem votar a favor? Evidentment, votarem a 
favor, i ho explicava el diputat Aragonès, de garantir 
que la catorzena paga de l’any 2014 es reposarà quan 
hi hagi una sentència ferma dels recursos de les enti-
tats financeres a l’autoliquidació de l’impost dels dipò-
sits bancaris. Votarem a favor de mantenir informada 
la Mesa de la funció pública de tot allò relacionat amb 
la disposició addicional vuitena dels pressupostos del 
2014. Votarem a favor de donar compliment als com-
promisos concrets d’impuls en inversió, en equipa-
ments escolars, sanitaris i infraestructures. I aquí ens 
hi podem detenir una mica per explicar que hi vota-
rem a favor perquè en aquest moment estan redactats, 
licitant-se, en construcció o en acabament qüestions 
com: l’Escola Angeleta Ferrer, de Mataró; l’Escola 
Quatre Vents, de Canovelles; l’Institut Montserrat, de 
Sant Esteve Sesrovires; l’Institut Can Roca, de Terras-
sa; l’Hospital de Viladecans; la nova escola d’Abrera, 
l’Institut Lluís Recasens, de Molins de Rei; l’Institut 
Cal Gravat, de Manresa; l’Institut Sant Martí Sarroca; 
l’acabament de les obres de la C-58 entre Vacarisses i 
Viladecavalls i Vacarisses i Castellbell, i el projecte, 
en aquest cas, redactat, de connexió de polígons in-
dustrials entre Bigues i Riells i Santa Eulàlia de Ron-
çana.

Ho he explicat molt ràpid, però aquest era un punt im-
portant, més enllà de les qüestions formals que afec-
ten la funció pública, que contenia l’acord de pressu-
postos del 2014, i que en gran mesura podem dir: o 
que s’estan redactant, o que s’han licitat, o que s’estan 
licitant, o que s’estan construint i, fins i tot, que s’es-
tan acabant.

Més punts que podrem votar a favor sobre la regulació 
de dietes d’assistència i sous dels directius de la fun-
ció pública: els punts 2.2 i 2.4 els votarem a favor amb 
la transacció que hem fet amb el grup proposant, que 
ens obliga a portar al Govern tota la feina que s’ha fet; 
perquè s’ha fet –perquè s’ha fet–, s’ha fet una ingent 
feina durant aquest any per complir allò que vàrem 
acordar l’any passat, i que permetrà al mateix temps 
complir els compromisos derivats del que dèiem. Vol 
dir que, en definitiva, s’ha fet molta feina, no s’ha aca-
bat de concloure, però que aquesta feina s’ha de portar 
al Govern. En aquest sentit, doncs, hi ha un compro-
mís per fer-ho en el primer trimestre d’aquest any que 
encetarem ben aviat.

I finalment, hem pactat un «per si un cas», un «per si 
un cas» que nosaltres no volem que arribi. Un «per 
si un cas» que té a veure amb la contingència de no 
poder aprovar el pressupost que hem començat a tra-
mitar. Es tracta de què farem si anem a pròrroga de 
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pressupostos amb relació a la catorzena paga dels tre-
balladors de la funció pública. I aquí ens reservem la 
possibilitat, evidentment, d’obrir al conjunt dels grups 
parlamentaris el que farem en cas de. 

Nosaltres creiem –i volem insistir-hi en aquests tren-
ta segons que ens queden– que aquest és un pressu-
post que mereix ser aprovat, que el pressupost de l’any 
2015 mereix ser aprovat, perquè és un bon pressupost 
i és millor que la pròrroga a la qual ens podem abo-
car. I en aquest sentit, podem tenir discussions sobre 
si la pròrroga acceptaria la inclusió d’una partida per 
recuperar aquesta paga dels funcionaris o no. Però, en 
tot cas, nosaltres no voldríem arribar aquí; voldríem 
tenir un pressupost del 2015 aprovat, perquè creiem 
honestament i sincerament que mereix ser aprovat, 
que és un bon pressupost, que incorpora aquesta paga, 
que acaba amb la situació de reducció del 15 per cent 
de sou i salari dels interins, que incorpora una con-
vocatòria de bombers, que incorpora inversions per al 
metro del Vallès a Sabadell i Terrassa, que incorpora 
inversions per acabar una estació d’L9, que incorpo-
ra més diners d’aportació al transport públic que re-
vertiran en menys cost... (La presidenta retira l’ús del 
micròfon a l’orador i aquest continua parlant uns mo-
ments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Santi Rodrí-
guez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, consellers... Quan sentia el senyor Vidal, la se-
va intervenció, intentava fer memòria i crec que..., no 
recordo –no recordo– en cap altra intervenció haver 
estat segurament tan a prop –tan a prop– del discurs 
que vostè ha fet avui. Perquè, certament, estem davant 
d’una moció que presenta Esquerra Republicana bàsi-
cament per netejar la seva mala consciència, tot sigui 
dit, eh?

L’escenari en què ens trobem ara –ho deia el senyor 
Vidal, no?– és un escenari un tant peculiar: tenim un 
govern, el de Convergència i Unió, que no té una ma-
joria suficient per aprovar els pressupostos, i la nego-
ciació de Convergència i Unió se centra únicament i 
exclusivament en aquell grup parlamentari que no vol 
que hi hagin pressupostos. És a dir, el Govern no té 
majoria per tenir pressupostos i negocia amb un grup 
parlamentari que no hi hagi pressupostos. Bé, això és 
francament de nota.

I en aquest sentit, doncs, estem segurs que Esquerra 
Republicana s’ha vist i es veu en la necessitat d’inten-
tar desactivar totes aquelles mines que els seus lleials 
socis de Convergència i Unió li han anat plantant en el 
temps pel camí. 

I, mirin, doncs, són 220.000 treballadors públics que 
han perdut una catorzena part del seu salari, diríem, 
por la patilla o altres 6.500 treballadors interins que 
han perdut un 15 per cent de la seva jornada laboral 

i, per tant, també un 15 per cent de la seva retribució 
laboral. 

I en el pressupost del 2014 es fa un exercici de des-
potisme amb el concurs d’Esquerra Republicana, que 
és condicionar el salari dels treballadors a la política, 
condicionar el salari dels treballadors a una negocia-
ció política. No, no, escoltin, els treballadors si treba-
llen tenen dret al seu salari, i això no pot estar condi-
cionat al fet que un o altre govern faci una negociació 
política i tingui més o menys encert per resoldre aque-
lla reivindicació política. Els treballadors treballen 
igual, amb independència que la política tingui els 
seus resultats o no els tingui. 

I, per tant, per això creiem que, en aquest moment –i ho 
vam denunciar i ho continuarem denunciant les vega-
des que faci falta–, és imprescindible desvincular el 
salari dels treballadors de la reivindicació política.

Ara, per al 2015, els lleials socis vinculen els salaris a 
vostès i els diuen: «Ep, Esquerra Republicana, si vos-
tès no ens voten els pressupostos, els treballadors pot-
ser no cobraran aquesta catorzena paga.» (Pausa.) Sí, 
això..., senyor Aragonès, això és el que els fan –això 
és el que els fan. I per això vostès tenen la necessitat 
de netejar la seva consciència i presentar mocions en 
el Parlament, per deixar clara quina és la seva postu-
ra. Mocions en què, d’altra banda, amb nosaltres no ha 
tingut cap mena d’interès de negociar cap mena d’es-
menes; les ha negociat amb Convergència i Unió, que 
és amb els únics que tenen interès de negociar que no 
hi hagi pressupostos, perquè segurament el que els in-
teressa és una cosa prou diferent.

Doncs, mirin, nosaltres tenim la consciència prou ne-
ta i no necessitem presentar mocions per afirmar que 
considerem que és indigne que un govern faci politi-
queria amb el salari dels treballadors. I, per tant, en 
aquestes circumstàncies, volem que es desvinculi..., 
tots podem tenir percepció de qui és el que té més bar-
ra o no, però el que nosaltres volem és que es desvin-
culin els salaris dels treballadors de les conjuntures 
polítiques.

Creiem i estem convençuts que els treballadors tenen 
dret a recuperar la catorzena part del salari amb inde-
pendència que hi hagi o no pressupost, i això és possi-
ble que hi sigui. Però no eventualment, que és la trans-
acció que vostès han signat amb Convergència i Unió. 
No eventualment, sinó que la tinguin. 

I també creiem que els treballadors tenen dret a re-
cuperar el salari dels anys 2013 i 2014 que se’ls va 
sostreure. Nosaltres hem presentat esmenes en aquest 
sentit. Però, veient l’acord a què vostès han arribat, 
vostès deuen entendre perfectament, senyor Aragonès, 
que per fer-se trampes al solitari a nosaltres no ens ne-
cessiten ni ens tindran al seu costat.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau-
la la il·lustre senyora Alícia Romero. 
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Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Consellers, diputats, diputades... 
Bé, jo estic d’acord, i que no serveixi de precedent, 
amb el senyor Rodríguez que és veritat que és una 
moció que respon a la mala consciència i a la culpa 
que sent Esquerra Republicana pel fet de trobar-se en 
aquest embolic en què ens trobem i pel fet que avui els 
funcionaris no tenen garantit el cobrament de la cator-
zena paga, ni la del 2014 ni la del 2015.

És cert que no podem estar jugant d’aquesta manera 
amb els funcionaris per fer-los servir com a carta d’in-
tercanvi entre Convergència i Unió i Esquerra Repu-
blicana, dos partits que fins fa dos dies..., bé, no ho 
sé, fins fa dos dies diu Esquerra que governaven i, en 
canvi, Convergència i Unió creu o diu que encara go-
vernen. Vull dir, en fi, crec que vostès tampoc s’acla-
reixen, no?

El cas és que vostès fan servir –i ho hem denunciat 
més d’una vegada i ho va denunciar el portaveu del 
meu grup parlamentari el dia que es debatien els pres-
supostos–, que utilitzen la carta de la catorzena paga 
dels funcionaris per arribar a acords, i això ens sembla 
bastant indigne.

Sobre la moció final que ens ha presentat el senyor 
Aragonès –i que és veritat que només ha acordat amb 
el Govern, només ha negociat amb el Govern–, sobre el 
primer punt nosaltres li direm que ens abstindrem. 
Ja ho vam dir l’any passat: ens sembla que no podem 
condicionar la paga, els drets dels treballadors, la ca-
torzena paga, com es va fer el 2014, al fet que aconse-
guim uns ingressos amb un impost que es va crear de 
nou. Ens sembla que això, doncs, no és de rebut. No 
m’imagino que féssim això amb altres coses, amb al-
tres parts dels sous d’altres responsables polítics. I, per 
tant, doncs, creiem que va ser una mala proposta, que 
no va ser una proposta rigorosa, i que avui ens trobem 
on estem: que tenim aturats els ingressos o la recapta-
ció d’aquests impostos i no podem fer front a aquesta 
catorzena paga del 2014. Per tant, nosaltres en aquest 
sentit ens abstindrem, perquè ja ens semblaven mala-
ment la proposta i la solució, i, per tant, avui tampoc 
ens sembla que sigui de rebut.

I si realment el Govern té tanta voluntat perquè els tre-
balladors cobrin aquesta catorzena paga del 2014, amb 
els 2 milions d’euros que tenen ja ingressats d’aquest 
impost, doncs, potser podrien fer un gest i pagar du-
rant aquest primer trimestre encara que fossin quin-
ze euros als treballadors, per demostrar aquest gest. 
(Pausa.) Sí, senyor Falcó, per demostrar que realment 
vostès tenen la voluntat de fer això. Suposo que no ho 
faran i esperarem que l’Estat resolgui..., en fi, sempre 
al final a veure si el Partit Popular i el Govern de l’Es-
tat els arreglen o els resolen la papereta.

Pel que fa al punt 2, la veritat és que ens sap greu que 
hàgim de fer una altra vegada en una moció aprova-
da al Parlament referència a resolucions ja aprovades 
en el Parlament. És a dir, que acabem fent d’assistents 
del Govern i de secretàries del Govern: «Recordi, Go-
vern, que ha de complir aquella resolució aprovada en 
el Parlament...» Home, escoltin, no els diré que treba-
llin, però, en tot cas, no crec que sigui funció del Par-

lament tornar a recordar allò que està aprovat i ha de 
complir el mateix Govern.

Esperem que ho facin perquè és la seva feina, per la 
qual, doncs, evidentment, tots cobrem un sou i, per 
tant... (Pausa.) Sí, sí, és que és així. Hi han unes quan-
tes resolucions aprovades en aquest Parlament que no 
es compleixen i hem d’anar insistint perquè s’acabin 
complint.

El punt 3. Sort que el senyor Aragonès, és veritat, ha 
eliminat el 3.1, en què deia que, a causa de l’excepcio-
nalitat de la situació, doncs, calia..., i a causa que cal 
convocar unes eleccions plebiscitàries, cal prorrogar 
els pressupostos. Nosaltres no entenem aquesta ex-
cepcionalitat de què vostè parla, senyor Aragonès. 
Ho he dit a primera hora del matí. Ahir van sortir les 
dades de Càritas: 176.000 persones ateses, la cronifi-
cació de la pobresa... Doncs, aquesta és per nosaltres 
l’excepcio nalitat del país. I això portaria al que deia el 
senyor Falcó –i ho comparteixo–, a aprovar uns pres-
supostos, a intentar resoldre amb partides pressupos-
tàries aquests problemes socials que està vivint el pa-
ís, i no unes eleccions anticipades que no sabem massa 
on ens portaran. Per tant, ha eliminat aquest punt. Bé, 
nosaltres, en tot cas, hi hauríem votat en contra.

I la veritat, senyor Aragonès, per acabar, no sé per 
què igual que avui ens porta una moció que diu que 
en eventual pròrroga pressupostària el 2015 el Govern 
ha d’atendre la catorzena paga dels funcionaris..., per 
què no va fer això el 2014. El 2014 ens va fer la tram-
pa dels impostos; en canvi, aquesta vegada no ho fa. 
No sé per què no ho va fer també en aquell moment. 
Suposo que és perquè ara, doncs, no s’acaben de par-
lar del tot amb el Govern o ha trencat relacions amb el 
Govern. I, per tant, no ens en sortirem.

És una pena, eh?, perquè jo penso que si no es posen 
d’acord tan sols a aprovar els pressupostos, no sé com 
ens podem posar d’acord a fer un nou país. Bé, o vos-
tès a fer un nou país, com és el que volen fer.

En definitiva, abstenció en alguns punts que ens sem-
blen poc dignes i, evidentment, la votació favorable, 
perquè no pot ser d’una altra manera, d’allò que cre-
iem que és un dret dels treballadors i que hauria d’es-
tar ja complert.

Gràcies. 

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula l’il·lustre senyor José Manuel Villegas.

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, presidenta. Miembros del Gobierno, diputa-
dos y diputadas, esta moción tiene un par de curiosi-
dades. Primero, el título era sobre el impacto del im-
puesto sobre depósitos de entidades de crédito en la 
Ley de presupuestos del 2014, y al final se ha expan-
dido un poco más, ¿no?, la moción, y hemos tratado 
algún otro tema, lo cual está bien. En eso no hay pro-
blema.
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Y la otra curiosidad que tiene es que es una moción 
contaminada y afectada, al igual que el debate de pre-
supuestos, por esa negociación electoral entre Esque-
rra y Convergencia. Con lo cual un poco supongo que 
el tensionar más a la hora de proponer determinadas 
cosas y luego llegar a pactos pues nos debe dar un po-
co el termómetro de cómo va la negociación de esa 
lista electoral única que propone el presidente del Go-
bierno.

En todo caso, entramos a discutir, lógicamente, el con-
tenido de la moción. Se ha dicho también por parte 
de alguno de los portavoces anteriores..., se hablaba de 
si había ruptura o no en el pacto entre Convergencia 
y Unión y Esquerra. En Convergencia y Unión dicen 
que no hay ruptura, que consideran que el pacto si-
gue; Esquerra dice que hay ruptura. Pero, bueno, a los 
hechos nos remitimos: ayer Esquerra apoya los presu-
puestos de Convergencia, ayer Esquerra apoya la ley 
de acompañamiento de Convergencia, y hoy Esquerra 
pacta con Convergencia la moción, con lo cual yo creo 
que en este caso tendremos que dar la razón a Conver-
gencia y que lo de la ruptura de Esquerra es una pose 
que no sabemos muy bien..., ante quién o para qué.

En todo caso, en cuanto al contenido, como decía, en 
cuanto al contenido de la moción, tiene tres puntos di-
ferenciados. El primero se refiere, fundamentalmente, 
a la disposición adicional octava de los presupuestos 
del 2014, en la que se relacionaba la recuperación del 
salario íntegro de los funcionarios y se ponía esto en 
relación con los ingresos por el impuesto de depósitos 
bancarios. Nosotros, ya en aquel momento, nos mos-
tramos contrarios a que los funcionarios fueran rehe-
nes de una discusión política entre el Gobierno de la 
Generalitat y el Gobierno central, y, por tanto, siendo 
consecuentes con esa posición, no vamos a votar los 
puntos en los que se sigue vinculando la recuperación 
del sueldo íntegro de los funcionarios con la resolu-
ción judicial o política de esta controversia. Creemos, 
como se ha dicho también anteriormente por otros 
portavoces, que los funcionarios tienen que tener de-
recho a que se les reintegre esa paga, con independen-
cia de cómo quede resuelto el conflicto del impuesto 
de depósitos bancarios. Por lo tanto, no apoyaremos 
estos puntos.

En cuanto a la segunda parte de la moción, habla de 
la ejecución de presupuestos del 2014. Decía el repre-
sentante de Convergencia, del partido que da apoyo al 
Gobierno, que ellos también votarán a favor, porque, 
lógicamente, lo que dicen unos presupuestos se debe 
cumplir, efectivamente. Lo que pasa es que los presu-
puestos son para el 2014, y le recuerdo al representan-
te de la mayoría que estamos a diciembre del 2014. El 
compromiso es que los presupuestos del 2014 se cum-
plan en 2014, y quizás ahí no están todo lo diligentes 
que debieran; pero nos felicitamos de que voten a fa-
vor, también, y asuman o reasuman esos compromi-
sos, igual que los compromisos de cumplir con las re-
soluciones que este Parlamento aprueba y que, a día 
de hoy, no se han cumplido.

Y para finalizar, en el punto tercero ya esta moción 
habla de los presupuestos del 2015. Aquí sí que hay 
una variación de calado político en cuanto al acuerdo 

entre Esquerra y Convergencia. En principio, la mo-
ción de Esquerra pedía que se instara al Gobierno a 
que se prorrogaran directamente los presupuestos; es 
la posición que ha estado verbalizando Esquerra du-
rante estos días, pero es lo que ha estado diciendo, no 
es lo que ha estado haciendo, porque tenía una solu-
ción muy fácil para que se prorrogaran los presupues-
tos: votar las enmiendas a la totalidad que se habían 
planteado. Esquerra, por un lado, dice que se prorro-
guen los presupuestos, pero, por otra parte, apoya los 
presupuestos que presenta Convergencia. Ellos sabrán 
explicarlo, de momento yo creo que no lo han hecho 
convincentemente, pero, en todo caso, aquí está el 
acuerdo de calado: Esquerra retira esa solicitud de que 
se prorroguen los presupuestos, e insta, eso sí, a que, se 
prorroguen o no, los funcionarios recuperen la paga 
en el 2015. En eso estamos de acuerdo –lo hemos di-
cho y lo hemos mantenido–, que la recuperación de la 
paga debía estar fuera del conflicto político, y, por lo 
tanto, también daremos apoyo a este punto.

La presidenta

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

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Conseller... Per posicionar la 
CUP - Alternativa d’Esquerres, i no reiterar-nos en al-
guns dels arguments, alguns compartits i altres no, dir 
que és obvi que la proposta d’Esquerra Republicana 
conjuga, declina i esbossa tres elements.

Un, garantir, sigui com sigui, el pagament de la paga 
extra, de la catorzena paga de funció pública, als tre-
balladors i treballadores que fan possibles els serveis 
públics; dos, la congelació dels sous dels alts càrrecs, 
amb diverses fesomies; i tres, la qüestió de la pròrro-
ga pressupostària. Sí, de fet, que amb el teló de fons..., 
com s’ha dit, però des d’una altra perspectiva, i des de 
l’esquerra independentista sí que entenem l’esquema 
que hi ha de fons. És a dir, que hi ha un debat per de-
finir –encara que nosaltres no hi participem– quina és 
la millor tàctica per obtenir un mandat democràtic que 
ens permeti avançar en l’estratègia cap a..., per obrir i 
iniciar el procés cap a la plena independència, i, per 
tant, cap a la plena sobirania econòmica.

Dit això, i conegut quin és el posicionament en matè-
ria econòmica i financera de la CUP i quina ha sigut la 
postura davant dels pressupostos generals per al 2015, 
votarem, òbviament, a favor del primer i segon bloc, 
els que fan referència a garantir, sigui com sigui, el 
pagament de la paga extra, anul·lada i manllevada a la 
funció pública, i a la congelació dels sous dels alts càr-
recs, però no podem votar la pròrroga pressupostària.

Les dues primeres qüestions –el retorn que mereixen 
a la funció pública i la congelació dels sous dels alts 
càrrecs– són especialment sensibles, fins i tot expres-
sen, no?, una certa dualitat social, però és veritat que, 
en l’àmbit de la pròrroga pressupostària, ja posats, i 
davant del reiterat «mentrestant» –què fem mentres-
tant–, hi havia altres prioritats derivades directament 
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de la situació d’emergència social que es podrien ha-
ver abordat. Si s’utilitzen els pressupostos com a peça 
negociadora, es podria també haver inclòs l’obligació 
d’adoptar mesures urgents i immediates per mobilit-
zar els 450.000 pisos buits que hi ha a Catalunya, en-
mig del desori de l’emergència habitacional que patim 
i d’unes necessitats estimades d’habitatge social que 
pugen a 230.000 unitats. La vella proclama feta con-
signa de: «Gent sense casa, i cases sense gent, com 
s’entén?»

També es podria haver incidit en la garantia d’accés 
a un mínim vital de serveis bàsics, en els supòsits de 
desemparament social creixent –trenta mil PIRMI da-
vant 1,6 milions de persones que a casa nostra viuen 
sota el llindar de la pobresa–, de les antigues formes 
d’exclusió i de les noves; garantir als infants i als joves 
una alimentació adequada; evitar la descapitalització 
del país amb venda d’actius o immobles, o hipotètics 
rescats públics d’autopistes, com el de l’eix Vic-Ter; 
o qüestions relatives a l’aigua –l’embolic fenomenal 
d’ATLL, doncs, que servís per recuperar-ne la titula-
ritat pública–, o, fins i tot, altres amenaces privatitza-
dores.

En tot cas, una alternativa que passés..., i per això nos-
altres no votarem la pròrroga de pressupostos, sinó 
uns pressupostos nous, que responguessin, sobretot, 
en primera instància, a contenir els efectes demolidors 
i els paisatges devastats per la crisi, i a defenestrar les 
polítiques de falsa austeritat. I diem «falsa austeritat» 
perquè la realitat escup que hi ha milers de pisos buits 
i milers de cases sense gent, que les grans operadores 
de serveis bàsics d’energia han guanyat 9.000 milions 
d’euros nets en els darrers cinc-cents dies, o aquest di-
ferencial de les PIRMI que diu que només treballem, 
sobre l’1,6 de les situacions de pobresa extrema..., 
trenta mil PIRMI, 1,6 milions de persones en situació 
de pobresa.

Les xifres són eloqüents, ho hem dit moltes vegades. 
Estem parlant de 5.300 milions d’euros en retallades 
en els darrers quatre exercicis, però si ho comparem 
amb els 10.000 milions d’interessos del deute, amb 
els 15.000 milions de rescat de les caixes bancàries, 
amb els 16.000 milions anuals de frau fiscal, amb els 
16.000 milions anuals, també, fruit del desequilibri in-
just fiscal que patim com a societat, i com a país, i com 
a poble, o els 16.000 milions d’euros que tenen els 
deu catalans més rics, doncs, resulta que tot lliga en 
aquesta termodinàmica de la desigualtat d’una econo-
mia vampírica, i on tot lliga i relliga en el forat i en el 
penya-segat on van bona part de les classes populars.

Caldrien uns pressupostos de transició, de canvi i de 
reactivació –i en això estem compromesos, quan vul-
guin– per combatre la pobresa, la desigualtat, i fer in-
viable la segregació social.

Gràcies, presidenta, conseller.

La presidenta

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

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, presidenta. Vicepresidenta, conseller, 
senyores i senyors diputats, sobre les esmenes pre-
sentades, Esquerra, doncs, el que farà és assumir les 
transaccions que hem fet amb el Grup de Convergèn-
cia i Unió, i, per tant, aquestes són les esmenes que ac-
ceptem, en forma de transacció.

Pel que fa a les intervencions dels altres portaveus –als 
quals, doncs, voldria fer alguns comentaris, no?–, per 
part d’Iniciativa, no?, diu: «Bé, l’impost de dipòsits 
és un maquillatge.» Però vostès van votar a favor. De 
fet, el van proposar, la passada legislatura, insistent-
ment –tant vostès com nosaltres. Per tant, en el moment 
que tenim l’oportunitat d’aplicar-lo, doncs, escolta’m, 
l’apliquem. És a dir, si ho hem anat proposant durant 
molt de temps, en el moment que tenim l’oportunitat 
d’aprovar-ho..., i no ho vam aprovar només Iniciativa 
i Esquerra, perquè junts sumem trenta-quatre diputats 
i en necessitem seixanta-vuit per poder aprovar amb 
comoditat, doncs, alguna mesura aquí. Vam haver de 
buscar un altre grup, i vam trobar el Grup de Con-
vergència i Unió, que, a més, vam aconseguir que ho 
impulsés com un decret llei inicialment per part del 
Govern, no?

I després, evidentment, vostè ha dit: «És que hi han 
algunes de les mesures que es tracten aquí que n’hem 
anat parlant...» Doncs, n’hem anat parlant i insis-
tint-hi. I no ho fem ara enmig d’un debat pressuposta-
ri, fa bastant de temps, des d’inici de legislatura, que 
insistim en una idea que crec que podem compartir 
tots, que és que, si demanem ajustos als treballadors 
públics, els qui estan al capdavant, siguin –perquè 
tots som polítics, en el fons, eh?– consellers, o direc-
tors generals, o representants en empreses públiques, 
doncs, també facin aquest esforç, i que fem..., com els 
diputats, i que els primers a recuperar-ho no siguin ni 
els diputats, ni els directors, ni els directius, sinó que 
siguin els treballadors públics. Es pot plantejar anar 
més enllà? Sí. Ara on podem anar? Doncs, ara podem 
anar aquí. Per tant, a vegades sembla que li sàpiga 
greu, que aconseguim aquestes coses.

El PP ens ha fet un examen de consciència. En tot cas, 
jo el que demanaria és que es faci un autotest, vostè, 
de consciència. Perquè, clar, diu: «La paga extraordi-
nària que s’ha tret els anys 2013, 2014...» S’ha oblidat 
del 2012, suposo, per dues coses: perquè hi havia un 
pressupost que vostès hi van donar suport, i perquè el 
ministre Montoro va fer, amb un decret llei, doncs, la 
retirada d’aquesta paga, que després ha generat pro-
blemes, que és un dels punts de la moció –aquestes 
sentències que hi han, no?

I el Partit Socialista, bé, ens acusa de jugar. Jo crec 
que el que vostès han de fer és fer propostes, expli-
car-ne la viabilitat, i, precisament per l’excepcionali-
tat social que tenim, que respon a una excepcional..., 
estructural en matèria de sobirania política, per això 
proposem el que proposem.

I a mi el que m’ha sorprès és que Iniciativa, PSC i PP 
demanen que aprovem els pressupostos. Per tant, si 
vostès ho volen, amb Convergència i Unió sumen ma-
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joria i tenen l’oportunitat de fer-ho. En tot cas, si no ho 
fan, segurament és per alguna altra raó.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.

(Marc Vidal i Pou demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Per al·lusions i per demanar votació separada.

La presidenta

Em diu les votacions separades, i després...

Marc Vidal i Pou

Sí, els dos primers subapartats.

La presidenta

L’1.1 i l’1.2, no?

Marc Vidal i Pou

1.1 i 1.2.

La presidenta

Exacte. Molt bé.

Doncs, trenta segons.

Marc Vidal i Pou

Sí, per al·lusions. Miri, senyor Aragonès, no hem de-
manat ni que es prorroguin els pressupostos, ni que 
s’aprovin –no ho hem demanat.

I respecte del maquillatge, escolti’m, el maquillatge 
no és l’aprovació de l’impost bancari, que hi estem 
d’acord. El maquillatge és que un impost, al contrari 
d’una taxa, no pot ser finalista. I, per tant, vostès ho 
adjudiquen directament –una finalitat– a un dret que 
els treballadors tenen. Això és al que jo en dic «ma-
quillatge», no l’altra cosa.

«Merci».

(Jordi Turull i Negre demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Turull.

Jordi Turull i Negre

Sí, presidenta. Per demanar votació separada del punt 
2.3. (Pausa.) Bé, 2.3 –perdó, eh?

La presidenta

2.3, sí.

Jordi Turull i Negre

Sí, 2.3.

(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

La votació separada de l’1 –em sembla que quedava 
un apartat. I, després, del 3.1.

La presidenta

Iniciem les votacions d’aquesta moció.

I comencem pel punt 1.1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 69 vots a favor, 17 en contra i 
44 abstencions.

Votem ara el punt 1.2.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 69 vots a favor, 17 en contra i 
44 abstencions.

Votem ara el punt 1.3.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 112 vots a favor, 5 en contra i 
13 abstencions.

Votem ara el punt 2.3.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 82 vots a favor i 47 abstencions.

Votem ara el punt 3.1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 113 vots a favor i 17 abstencions.

Votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 130 vots a favor.

Declaració 
del Parlament de Catalunya de condemna 
de l’atemptat en una escola de Peshawar, 
al Pakistan (tram. 401-00022/10)

Acabada aquesta moció i en aquest moment, i abans 
de procedir a la lectura de la declaració del Parla-
ment de Catalunya de condemna de l’atemptat en una 
escola de Peshawar al Pakistan, vull expressar la ben-
vinguda i tota la nostra solidaritat al cònsol general 
del Pakistan a Barcelona, a la cònsol de Benestar So-
cial adjunta i també als altres membres de la comuni-
tat pakistanesa a Catalunya que avui ens acompanyen.

(Aplaudiments forts i perllongats.)
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Té la paraula el secretari segon, per a la lectura de la 
declaració.

El secretari segon

«El Parlament de Catalunya condemna l’atac perpetrat 
aquest dimarts 16 de desembre pel Moviment dels Ta-
libans del Pakistan contra una escola de l’exèrcit pa-
kistanès a Peshawar, en què han mort més de cent vint 
persones, la majoria infants, i també mestres, i mani-
festa la seva preocupació per la violència al nord del 
país, concretament a les fronteres amb l’Afganistan 
i amb l’Índia, que ha anat augmentant des del 2007 i 
que ha tingut com a víctimes polítics, militars, inte-
grants de la minoria xiïta i escoles, especialment es-
coles per a nenes. El Parlament expressa el seu suport 
a la majoria pacífica del poble pakistanès, i també a la 
comunitat pakistanesa de Catalunya, en totes les se-
ves mobilitzacions, i fa una crida a la comunitat in-
ternacional perquè doni suport a les diferents mesures 
de resistència que el poble pakistanès emprengui per 
afrontar els atacs continuats d’aquest moviment, te-
nint en compte el respecte necessari als drets humans 
i als drets dels pobles.»

La presidenta

Iniciem el debat i votació de la proposta d’interposi-
ció d’un recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial 
decret llei 13/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’adopten 
mesures urgents amb relació al sistema gasista i la ti-
tularitat de centrals nuclears.

Procediment 
per a la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra el Reial decret 
llei 13/2014, del 3 d’octubre, pel qual 
s’adopten mesures urgents en relació 
amb el sistema gasista i la titularitat de 
centrals nuclears (tram. 212-00011/10)

Aquest debat es regirà d’acord amb allò que estableix 
l’article 155 del Reglament. També, recordar als grups 
parlamentaris que el temps d’intervenció per a aquest 
debat serà de cinc minuts flexibles. 

Atès que aquesta proposta ha estat presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, procedirem, en primer lloc, al torn d’interven-
ció d’aquest grup per a la defensa de la proposta. Té 
la paraula, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana, l’il·lustre senyor Lluís Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Gràcies, presidenta. Consellers, diputats i diputades, 
disculparan, en tot cas, que després de quatre dies in-
tensos de Ple hàgim abusat de la confiança i hàgim 
allargat encara més este Ple, ocupant, sobretot, la 
franja del dinar; però, en tot cas, se’n faran càrrec, de 
la importància temporal de poder debatre en aquesta 
sessió plenària esta qüestió i no haver de demorar la 
iniciativa fins a finals de gener, que serà quan tindrem 
una nova oportunitat, un nou Ple.

En tot cas, intentarem ser breus en les nostres inter-
vencions, per no abusar més, i també, per altra banda, 
perquè hem tingut l’oportunitat de discutir i de deba-
tre sobre el projecte Castor en moltes ocasions, en di-
verses ocasions, recentment, en esta cambra, i també 
en comissions. I, en tot cas, incidir i valorar o expo-
sar que el motiu d’urgència pel qual avui plantegem 
aquesta qüestió al Ple deriva d’un acord del Consell de 
Garanties Estatutàries, emès el passat 11 de desembre, 
a finals de la setmana passada, que donava resposta a 
una sol·licitud del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana i també a una sol·licitud del mateix Govern 
de la Generalitat de Catalunya. 

Sol·licitàvem al Consell de Garanties Estatutàries un 
dictamen previ a la interposició d’un recurs d’incons-
titucionalitat, davant del Tribunal Constitucional, amb 
relació al Reial decret llei aprovat per l’Estat espanyol 
el passat 3 d’octubre, i convalidat pel Congrés dels Di-
putats posteriorment, en el qual s’aprovava una indem-
nització de 1.350 milions d’euros a l’empresa Escal 
UGS, empresa promotora del projecte, que va cons-
truir un magatzem, com bé saben, de gas, conegut per 
Castor, davant de les costes dels municipis d’Alcanar i 
de Vinaròs.

El dictamen del Consell de Garanties conclou que els 
articles 2 i els apartats 1 i 3, de l’article 4, del citat Re-
ial decret llei vulneren el dret de tutela judicial previst 
en l’article 24.1 de la Constitució espanyola. Consi-
dera el dictamen que l’extinció de la concessió s’hau-
ria d’haver fet mitjançant el procediment administra-
tiu legalment establert i no fer-ho mitjançant una llei, 
com finalment va acabar fent-se. Esta forma de proce-
dir va provocar que tercers interessats no poguessin 
fer al·legacions tant a l’extinció de la concessió com a 
la determinació de la mateixa indemnització, i també 
es va acabar limitant, a través d’esta forma de proce-
dir, la seua capacitat d’interposar, o la capacitat d’in-
terposar per part de tercers, recursos administratius i 
també posteriors accions de caràcter judicial.

El dictamen conclou també que en l’expedient d’extin-
ció tampoc s’havia demostrat que s’hagués valorat si 
concorrien les circumstàncies de fets imputables a una 
possible actuació dolosa de l’empresa concessionària, 
la qual cosa hauria pogut modificar el càlcul astronò-
mic de la indemnització. 

Precisament, els articles considerats com a inconsti-
tucionals en el dictamen, i, en concret, l’article 4 del 
Reial decret llei, és el que reconeix les inversions i els 
costos a l’empresa Escal UGS, i, per tant, són els ar-
ticles clau que acaben servint per a determinar i per a 
fixar les indemnitzacions que, com saben, segurament 
ja van ser pagades, fins i tot abans que s’esgotés el ter-
mini insultant de trenta-cinc dies i, per tant, en estos 
moments l’empresa ja té en els seus comptes els 1.350 
milions determinats per l’article 4 del Reial decret llei.

En tot cas, a partir d’aquest dictamen, emès pel Consell 
de Garanties Estatutàries, considerem que és pertinent, 
que és procedent, interposar un recurs d’inconstitucio-
nalitat contra el Reial decret llei, un recurs que també 
serà interposat pel mateix Govern de la Generalitat de 
Catalunya, però que mos sembla que davant d’un te-
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ma que genera uns consensos polítics molt amplis, més 
enllà del mateix Govern, molt amplis entre els diversos 
grups que conformem esta cambra..., però, sobretot, és 
un tema que configura i genera uns consensos amplís-
sims entre la ciutadania. I, per tant, entenem que és bo 
també, més enllà que ho hagi fet el Govern, que inter-
posem aquest recurs d’inconstitucionalitat per part del 
Parlament de Catalunya i que, a més a més, s’interposi 
amb un ampli suport polític d’esta cambra.

És conegut, també, que per altres instàncies, s’estan 
emprenent mesures en contra del Reial decret llei, ins-
titucions com el Síndic de Greuges; la mateixa Defen-
sora del Poble d’Europa; el mateix Govern català, més 
enllà d’aquest recurs d’inconstitucionalitat també es-
tà emprenent altres mesures davant de les institucions 
europees i, sobretot, també mesures i iniciatives em-
preses per la plataforma ciutadana del Sénia, que, com 
saben, des del primer dia, des de l’any 2007, al costat 
de l’Ajuntament d’Alcanar està batallant incansable-
ment en contra d’un projecte agressiu, no només cap al 
municipi d’Alcanar, sinó cap al conjunt dels ciutadans 
de Catalunya i del conjunt de l’Estat, de ben segur.

Totes estes mesures que s’estan emprenent, en defini-
tiva, recerquen escletxes legals, incompliments legis-
latius, ja siguin en fons o en forma per part de l’Estat, 
en la tramitació d’este Reial decret llei; però, en de-
finitiva, el que pretenem i el que busquem des de la 
lògica política, des de la lògica, també, ciutadana, és 
trobar-hi alguns elements de caràcter jurídic que mos 
permetin tirar enrere una actuació per part del Govern 
de l’Estat que ens sembla absolutament intolerable en 
el context de crisi econòmica actual, en el context de 
dubtes sobre el funcionament de l’Administració pú-
blica i, de ben segur, són d’aquelles actuacions, per 
part de l’Administració, que fan mal a tota la política, 
que generen una distància enorme entre els ciutadans i 
la cosa pública i les administracions i la política. 

I, per tant, mos sembla que és absolutament estratè-
gic, fonamental per al bon funcionament de l’Admi-
nistració, per al bon funcionament de la democràcia 
que aquesta iniciativa, que aquest acord del Govern 
de l’Estat pugui ser revocat i que, finalment, les instal-
lacions del Castor siguin desmantellades definitiva-
ment i que l’empresa promotora acabi assumint en 
exclusiva totes les conseqüències de les seues actuaci-
ons, totes les conseqüències dels seus nyaps, en exclu-
siva, exactament com hauria gaudit en exclusiva dels 
beneficis econòmics que n’hauria percebut si el pro-
jecte finalment hagués acabat tirant endavant.

I, per aconseguir estos objectius d’aturar este projec-
te o de revertir esta indemnització, entenem que hem 
d’utilitzar tots els mecanismes polítics i judicials que 
estan a la nostra mà per donar resposta a una demanda 
de la ciutadania que mos sembla absolutament impor-
tant i transcendent.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau-
la l’il·lustre senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats, nosaltres do-
narem suport a la presentació per part del Parlament 
de Catalunya d’aquest recurs d’inconstitucionalitat 
per diverses raons jurídiques, que són les que ha ex-
posat el dictamen del Consell de Garanties Estatutà-
ries, també per alguna altra consideració jurídica que 
ja vaig exposar ara fa poques setmanes davant de la 
moció d’Iniciativa per Catalunya, i també per algunes 
consideracions de tipus polític, no?

Jo crec que, primer de tot, ens hauríem de formular 
una pregunta: per què les empreses que opten a con-
cessions, com és aquest cas, no corren mai cap risc i 
ventura? Primera qüestió. Abans de fer les seves in-
versions no fan els seus estudis per validar els exis-
tents? Perquè deuen haver d’assegurar la seva inversió, 
d’alguna manera, també.

Dues crítiques: una al ministre que va portar el Decret 
855/2008, que ha donat lloc a interpretacions favora-
bles, en aquest cas, a l’empresa concessionària; dues, 
al ministre actual, que, des del nostre punt de vista, 
no ha esgotat totes les vies jurídiques per defensar els 
interessos públics, els interessos de l’Estat, en defini-
tiva, el patrimoni públic que és de tots i totes les ciu-
tadanes.

Per nosaltres hi ha un fet rellevant, i és que la instal-
lació del projecte Castor mai ha arribat a ser millora-
da o posada en funcionament. De fet, el reial decret 
que permet la compensació, la possible compensació, 
també, és clar, ens diu: «Sempre que aquestes instal-
lacions continuïn operatives o que no s’hagi fet el seu 
desmantellament.» Doncs, bé, no es compleix aquesta 
condició, des del nostre punt de vista. Ho hem expo-
sat aquí i també ho hem exposat en el Congrés dels 
Diputats. Perquè, en definitiva, aquestes instal·lacions 
no estan operatives. I, si no estan operatives, on hi ha 
la raó perquè s’hagi de compensar? De fet, podríem 
afegir un altre argument al damunt de la taula, que és: 
quin és el valor net comptable d’un actiu que no té un 
deteriorament no quantificat?

Jo crec que la via que ha utilitzat l’Estat, que ha optat 
per indemnitzar ràpidament ràpidament i imputar els 
costos al sistema gasista i, per tant, a tots els usuaris 
via tarifa, vulnera dos principis que el mateix Consell 
de Garanties Estatutàries ha fixat: un, que és el dret 
dels consumidors; dos, el principi d’igualtat, perquè 
s’ha utilitzat una tècnica jurídica, des del nostre punt 
de vista, desproporcionada, que és fer una llei singular 
per intentar solucionar aquest problema. I el Tribunal 
Constitucional té diverses de les seves sentències en 
què fixa que respecte a les lleis singulars hi ha d’haver 
una raó d’excepcionalitat. Jo l’única raó d’excepciona-
litat que hi veig és la voluntat de no lluitar jurídica-
ment defensant els interessos de l’Estat i indemnitzar 
ràpidament el grup Escal. Tots vostès saben qui és 
l’accionista principal d’aquest grup, no?

Aquesta UTE no va encarregar estudis, torno a pre-
guntar-me? Si no ho van fer, des del meu punt de vis-
ta van actuar amb una certa frivolitat, perquè tampoc 
van defensar els seus interessos empresarials. A més, 
el Reial decret 855, de l’any 2008, no regula l’extin-
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ció per causes sobrevingudes. I, des del nostre punt de 
vista, la sismicitat que s’ha produït, per una falla pro-
bablement no detectada, és una causa sobrevinguda de 
manera claríssima.

Per tant, nosaltres creiem que és oportú presentar 
aquest recurs al Tribunal Constitucional, atès que el 
Govern de l’Estat no va esgotar totes les vies jurídi-
ques que nosaltres creiem que tenia al seu abast.

Per finalitzar, nosaltres opinem que sí que és necessari 
disposar de magatzems, en aquest cas de gas, per ga-
rantir-ne el subministrament; de fet, a nivell de l’Es-
tat n’hi han diversos. I a més a més creiem que el que 
cal és accelerar la transició energètica cap a un model 
molt més ecològic.

Gràcies, diputades i diputats.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, té la paraula la il·lustre se-
nyora María José Garcia Cuevas.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, 
el Partido Popular no apoyará la presentación de un 
recurso de inconstitucionalidad al Real decreto ley 
13/2014, de 3 de octubre, porque entendemos que el 
Gobierno de España ha actuado, desde que el Parti-
do Popular tomó las riendas de este tema, con acierto, 
prudencia y preservando, priorizando y garantizando 
la seguridad medioambiental, la salud de las personas 
y el interés general de los ciudadanos. No podemos 
decir lo mismo –existen evidencias y dudas más que 
razonables– sobre la actuación del anterior Gobierno 
de España, que es el responsable de esta situación.

El proyecto Castor –que quede claro a todos– ha si-
do uno más de los despropósitos del Partido Socia-
lista: un monumento a la incompetencia socialista en 
la defensa del interés general, un monumento a la in-
coherencia socialista en la planificación energética, un 
monumento al fracaso socialista en la gestión de cual-
quier proyecto de cierta envergadura.

Y es nuestra obligación explicar a la gente por qué es-
tamos donde estamos: el proyecto Castor, lo dijimos y 
lo repetimos, ha sido una herencia socialista envene-
nada para el Gobierno de Rajoy, una más. Que a na-
die le quepa duda que al Gobierno de Mariano Rajoy 
le habría encantado no tener que afrontar el proble-
ma del Castor, le habría encantado no tener que buscar 
una solución para un despropósito desde el inicio. Hoy 
podemos decir que la solución del PP, el real decre-
to que ustedes intentan cargarse, es la mejor solución 
posible a la desastrosa negociación y a la nefasta ges-
tión por parte del Partido Socialista, sus compañeros 
de Madrid de ese tema.

Por esto consideramos injusto el reiterado y patente 
empeño en desacreditar y en desgastar a un gobier-
no que lo que está haciendo es enmendar los errores 
de otros. Y también creemos que es políticamente 
irresponsable no entender –o no querer entender, no 

se sabe– que la solución adoptada es la mejor para los 
ciudadanos: es realista, es legal y es sensata, conside-
rando, lógicamente, la lamentable situación de parti-
da, responsabilidad del Partido Socialista.

Quede claro, por supuesto, que están ustedes en su 
derecho de interponer este y cualquier recurso de in-
constitucionalidad que crean oportunos. Bienvenidos 
al estado de derecho. Eso sí, llama la atención la in-
coherencia de saltarse un día las resoluciones del Tri-
bunal Constitucional; al siguiente, desacreditarlo ver-
gonzosamente, como vemos un día sí y otro también 
en este Parlamento, y ahora recurrir a él, a este tribu-
nal, para poner trabas a un gobierno que está haciendo 
las cosas lo mejor que se puede.

El Gobierno socialista de Zapatero actuó con insensa-
tez y con incoherencia: apostó por un almacén gasísti-
co que no estaba previsto, modificó la planificación ad 
hoc para este proyecto, y apostó por una infraestruc-
tura compleja, absolutamente cara y de dudosa necesi-
dad. Pero es que además negoció la ejecución de este 
proyecto blindando legal y económicamente a la em-
presa adjudicataria, Escal; consumó la peor negocia-
ción posible para los españoles, metiéndose, metién-
donos a todos en un proyecto complejo e incierto, y 
colocándonos a los ciudadanos en la peor posición po-
sible: de extrema debilidad legal y económica.

Tanto es así que la primera decisión del Gobierno del 
PP en este tema fue declarar en Consejo de Minis-
tros la lesividad para el interés general del proyecto 
Castor; un buen intento que desarmaron los tribuna-
les, porque el blindaje legal pactado por los socialistas 
con la concesionaria resultó demasiado bien armado. 
El Tribunal supremo anuló la decisión del Consejo de 
Ministros manteniendo los privilegios de Escal: su de-
recho a ser compensado en el coste de la instalación, 
siempre que la instalación quedase operativa y que no 
hubiera habido negligencia en la ejecución.

El Gobierno del PP mantuvo sus dudas técnicas y se 
decretó un periodo de pruebas –que los socialistas 
no habían considerado. Se concedió una autorización 
provisional a Escal, no la definitiva. Y menos mal, 
porque en este periodo de pruebas empezaron los mi-
croseísmos y la lógica alarma social. El Gobierno del 
PP suspendió la instalación. En sus propias palabras: 
«Si no hay seguridad al cien por cien, no se arranca-
rá.» Y así fue.

También en el aspecto económico el Gobierno del PP 
protegió el interés general de los ciudadanos ante dos 
alarmas flagrantes: la desviación en costes del 300 por 
cien declarada por Escal, y el generoso régimen retri-
butivo que habían pactado los socialistas.

En primer lugar, el PP fijó por real decreto el coste 
límite que se reconocería a la instalación, y también 
anunció que se revisaría la excesiva retribución pac-
tada, acomodándola al principio de rentabilidad razo-
nable y sostenible; medidas, como ven, para proteger 
a los consumidores de los excesos, los defectos o los 
errores –ellos sabrán– de los socialistas cuando nego-
ciaron con Escal.
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En segundo lugar, siguiendo las recomendaciones de 
la Comisión Nacional de Energía, el Gobierno del PP 
amplió el plazo de amortización para laminar el im-
pacto anual del proyecto en los consumidores.

Y, finalmente, el Gobierno del PP, ante las irregula-
ridades que había detectado el regulador –la comi-
sión–, encargó una auditoría técnica y económica a 
DNV, una empresa noruega especializada en la audi-
toría de este tipo de instalaciones; informe que con-
cluyó –atención– que el coste era el adecuado, inclu-
so inferior al de instalaciones semejantes en el mar 
del Norte. No se entiende, entonces, cómo se ofertó y 
adjudicó por un coste tres veces inferior al estándar. 
Otra conclusión interesante de la auditoría fue que la 
instalación era apta para funcionar: el diseño, adecua-
do; la ingeniería, segura, y las precauciones medioam-
bientales, conformes con los parámetros europeos. 
No satisfecho con estas conclusiones, el Gobierno de 
España del Partido Popular pidió más información a 
DNV, que contrató una segunda valoración con otra 
auditoría, en este caso inglesa, que llegó a las mismas 
conclusiones.

Con todo esto, una vez suspendida la instalación, Es-
cal decidió, amparándose en el privilegio que le con-
cedieron los socialistas, renunciar a la concesión, de-
jando una instalación apta para la operación que ha 
costado 1.400 millones de euros, según avalan dos au-
ditorías externas y objetivas, como les he explicado. 
Escal exigió su compensación, tal como le garantiza-
ron los socialistas, y el Gobierno español no tuvo más 
remedio que cumplir con la legalidad, con el margen 
que le dejó el Tribunal Supremo, puesto que la aptitud 
para la explotación, la ingeniería, el diseño, las pre-
cauciones, así como el montante de la inversión, que-
daron avalados por expertos externos –las dos audito-
rías que les he comentado.

Poco margen legal, económico, técnico o político que-
daba, pues, al Gobierno de España para no pagar a 
Escal la compensación que le garantizaron los socia-
listas. Eso sí, el Gobierno del PP incluyó en el real de-
creto las cláusulas que garantizan que la compensación 
a Escal no extingue su responsabilidad o la solidaria 
de sus socios en caso de que Escal resultara insolvente 
o se disolviera, en caso de demostrarse negligencia en 
la ejecución, una vez finalizado el informe técnico que 
el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular ha 
puesto en marcha.

Volvamos, pues, a la interposición del recurso. El pro-
pio Consell de Garanties Estatutàries encuentra ajus-
tado a derecho el 80 por ciento del decreto. Por tanto, 
el decreto que ustedes pretendían impugnar al com-
pleto, pues, solo en un 20 por ciento el consell detecta 
ciertos problemas. Parece que se les ha ido a ustedes 
la mano. Y del resto, de los dos aspectos que cuestiona 
el consell, creemos que han quedado suficiente y rigu-
rosamente rebatidos a lo largo de nuestra intervención.

Motivos sobrados y justificados, como ven, para no 
apoyar la interposición del recurso que se pretende.

Muchas gracias, presidenta, señoras y señores diputa-
dos.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, té la paraula la il·lustre se-
nyora Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, intentarem 
fer-ho breu, que és l’últim punt i és hora de dinar, i, 
també, que hi hagi esperit nadalenc.

A veure, avui, quan aprovem aquesta proposta de reso-
lució per interposar recurs d’inconstitucionalitat con-
tra el Reial decret 13/2014, crec que farem un pas més 
per defensar els ciutadans i les ciutadanes de Catalu-
nya i de la resta de l’Estat davant d’una nova agressió, 
eh?, a la ciutadania, una nova estafa que ha suposat per 
als ciutadans, o que suposarà a partir de l’any que ve, 
el pagament de la indemnització del projecte Castor 
amb diners que són de tots i de totes: pagar aquests 
1.350.729 euros que, al cap dels trenta anys, amb els 
interessos, pujaran uns 4.000 milions d’euros. Per tant, 
un nou escàndol que se suma al de les elèctriques.

Miri, una primera reflexió que voldria fer des de –i no 
m’ho prengui com alguna cosa personal, i amb tot el 
«carinyo»–..., i és una primera reflexió al diputat Lluís 
Salvadó. A mi m’hauria agradat que., igual que vostès 
ens han demanat que es pogués incloure aquest punt 
en l’ordre del dia del Ple, abans hauria estat bé –crec 
que hauria estat bé– que la proposta de presentació del 
recurs d’inconstitucionalitat també s’hagués fet con-
juntament per totes les forces que hi donàvem suport i 
que hem estat treballant això conjuntament, com hem 
anat fent en el Parlament cada vegada que hi ha ha-
gut una moció, que hi ha hagut les diferents interpel-
lacions, amb l’esperit aquest unitari.

Per què? Perquè aquest tema, diputats i diputades 
d’Esquerra –i senyor Salvadó, que encara que em faci 
que no amb el cap–, vostès saben que és un tema en 
què les polítiques més tacticistes i de curta volada no 
ens serveixen. És un tema en què la unitat ens fa més 
forts, ens fa més forts com a país. És un tema de so-
birania, és un tema..., que també li ho dic: li agraeixo 
que vostès el presentessin, que demanessin al Consell 
de Garanties Estatutàries, que en demanessin informe.

Nosaltres no ho podíem fer, perquè no tenim el nom-
bre de diputats suficient. Però, un cop demanat l’infor-
me, crec –crec– que hauria estat bé que la proposta 
fos unitària. Crec que el territori ens ho hauria agraït i 
que al final també és una mica el que s’espera dels po-
lítics. Perquè vostès saben que els donarem suport; ho 
sabien per avançat, perquè aquest ha estat l’esperit de 
les mocions que hem anat aprovant, perquè aquest és 
l’esperit que es desprèn de l’informe que vam veure a 
la Comissió del Síndic de Greuges, i perquè és el que 
espera la gent, sobretot la gent del territori de Catalu-
nya, que fem.

Mirin, feta aquesta apreciació..., i ja els ho dic: els 
agraeixo que entressin la petició, eh?, però «lo cor-
tés», com diuen els castellans, «no quita lo valiente». 
Més enllà del que diu el text del dictamen, en què, 
com molt bé diu, s’han tractat conjuntament les  dues 
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sol·licituds, la del Grup Parlamentari d’Esquerra i la 
del Govern, aquí el que es palesa és que hi ha hagut 
una gran desproporció del Govern de l’Estat, per-
què ha dictat una norma singular, i la norma singular 
l’ha dictat a favor d’Escal UGS –Florentino Pérez– i 
d’Enagás, que és el monopoli del sector gasístic. Per-
què tenia unes altres opcions; per extingir la concessió 
no calia fer aquest reial decret, es podia haver fet mit-
jançant una via reglamentària ordinària, és a dir, es 
podia haver fet amb una declaració d’extinció o amb 
una ordre ministerial. Però saben per què no ho va fer 
així? Perquè, si s’hagués fet per la via ordinària, la 
ciutadania, els tercers afectats en els seus drets teni-
en la possibilitat de, a través dels tràmits per via judi-
cial, per via contenciosa, poder defensar els seus drets. 
Aquí s’hauria pogut discutir en els tribunals si aquest 
milió 350.729 euros d’indemnització eren els que to-
caven o era massa. Aquí, en els tribunals ordinaris 
s’hauria pogut discutir si hi havia hagut dol o negli-
gència, perquè, evidentment, nosaltres estem conven-
çuts que n’hi va haver, de dol i de negligència, perquè 
hi han els informes sísmics. Per tant, sabien que, si no 
ho feien per aquesta via, per l’altra via això se’ls podia 
impugnar. Per tant, aquí no veig bona fe per part, en 
aquest cas, del Govern de l’Estat.

Perquè, a més, miri, vostès quan van..., quan es fa la 
indemnització es fa pel valor net d’una obra, no pel 
valor residual, no, el valor net. Perquè el valor net..., 
vostès saben que aquesta obra també va ser un altre 
producte de la bombolla, en aquest cas la bombolla 
gasística: aquesta obra va començar amb un pressu-
post que es va acabar triplicant, multiplicant per qua-
tre. Perquè el senyor Florentino, entre altres coses, la 
pràctica és que ell mateix donava els contractes a les 
seves mateixes empreses.

Per tant –no entrarem en tot el tema del dictamen, que 
si el volen llegir és força interessant–, el que està clar 
és que aquí s’han vulnerat uns drets, i s’han vulnerat 
els drets de la ciutadania. Per tant, malgrat el que di-
gui el dictamen, malgrat el que acabi dictaminant el 
Constitucional, nosaltres creiem que l’esperit de l’arti-
cle 51 de la Constitució, que diu que des d’allò públic 
s’ha de vetllar, s’han de defensar els consumidors i els 
usuaris, se’ls ha de protegir, se’ls ha de donar segure-
tat jurídica, ha estat plenament vulnerat. I en aquest 
sentit, si en aquest país funcionés de veritat la separa-
ció de poders –pobre Montesquieu, eh?–, si de veritat 
funcionés, ja els dic jo que el Govern del PP estaria en 
aquest cas denunciat per anticonstitucional per haver 
fet aquest decret, perquè vulnera els drets dels ciuta-
dans i les ciutadanes. Miri, al costat del que vostès fan 
de la vulneració de drets constitucionals, això del pre-
sident Mas és una jugada de tenis, ja els ho dic.

Doncs, arribats a aquest punt, està clar que no sabem 
el que acabarà dictaminant el Tribunal Constitucio-
nal, no ho sabem. Com deia la senyora Cuevas, pot 
ser que n’acabi reconeixent una tercera part. Però el 
que és evident és que hi ha hagut una estafa, hi ha un 
deute il·legítim, s’han conculcat els drets de tercers, hi 
ha inseguretat jurídica, i que aquesta serà una llarga 
batalla. I ho vaig dir el dia de la moció i ho torno a dir: 
és una llarga batalla que haurem de lliurar aquí, a les 

institucions, a les institucions europees, però també 
al carrer, al costat de la gent, acompanyant-los en les 
mobilitzacions i accions legals que hi hagin perquè no 
hàgim de pagar amb els nostres diners un rebut que ha 
fet més rica una persona, en aquest cas el Florentino 
i la seva empresa, en detriment de tota la ciutadania.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula l’il·lustre senyor Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Vicepresidenta, senyores i 
senyors diputats, bé, segur que m’han sentit a dir més 
d’una vegada que aquesta cambra sovint sembla una 
cambra de segona lectura, i alguns grups sembla que 
també tenen certa fixació, certa voluntat que segueixi 
sent així, no? Del Castor ja n’hem parlat a bastament 
en aquest Ple i en poc més d’un any; dues vegades, el 
novembre de 2013 i el novembre de 2014, a instància 
precisament de la que m’ha precedit en el parlament, 
la senyora Hortènsia Grau, d’Iniciativa - Esquer-
ra Unida, i ambdues vegades, ho hem de reconèixer, 
de forma molt justificada i molt adient, no? L’última 
vegada que vam parlar ho vàrem fer precisament per 
denunciar el que és un escàndol d’una indemnització 
milmilionària, de més de 1.300 milions d’euros, fruit 
d’una mala decisió, primera, política d’un govern so-
cialista, un govern central socialista, i posteriorment 
de la manca de defensa dels interessos generals que ha 
fet un govern també central, però en aquest cas popu-
lar. El PP i el PSOE, doncs, en certa forma han per-
mès que s’arribi a pagar una indemnització milmili-
onària que és discutible i que és discutida també, no? 
I això ho farà a costa de tots, i és el que ens ha de preo-
cupar realment.

Indemnitzant, com s’ha fet, una unió temporal d’em-
preses que –hem de dir-ho clar– no s’ha enfrontat a 
cap risc, doncs, la cosa acaba sortint molt malament. 
Hem de reconèixer que tot això ha acabat molt, molt 
malament, però no per a les empreses concessionàries, 
les que haurien disposat dels guanys si tot hagués anat 
bé, però per a Escal UGS, per a les empreses conces-
sionàries, ha anat prou bé, i hem de recordar-ho també 
amb una situació, amb un context general de crisi que 
estan patint els nostres conciutadans, que estan patint 
tots els espanyols i que seguiran patint, incrementada 
amb el pagament d’aquesta nova factura dins de la fac-
tura energètica general.

Fa un mes i escaig, aquest Parlament –ho he dit 
abans–, fruit de la segona de les mocions esmentades 
d’Iniciativa, només amb l’oposició del Partit Popular, 
ja va mandatar al Govern de la Generalitat a –ho lle-
geixo exactament, com es va produir aquesta moció– 
«presentar dins del termini establert un recurs d’in-
constitucionalitat contra el Reial decret llei 13/2014, 
de 3 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents en 
relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals 
nuclears». El Govern, la Generalitat de Catalunya està 
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mandatada ja per un òrgan de la mateixa Generalitat 
de Catalunya, que és el Parlament; el Govern ja està 
mandatat.

Però ara ens trobem que el Govern, en un moment 
donat, en compliment d’aquest mandat, va demanar 
al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen, un 
dictamen lògic, eh?, per tenir clar en quins termes 
es produirà aquest recurs, aquest recurs pel qual es-
tà mandatat, i ens hem trobat també que un grup par-
lamentari que en el seu moment, doncs, no va tenir 
la iniciativa de presentar aquestes mocions però que 
sí que té, entenem –Esquerra Republicana en aquest 
cas, el mateix senyor Salvadó, que ha intervingut–, 
cert interès en la mateixa zona –no sé si té a veure 
amb les properes eleccions municipals–, també ha tin-
gut aquesta iniciativa d’afegir-se a sol·licitar, primer, 
aquest dictamen, i també a instar el Parlament que 
presenti recurs.

Jo no m’allargaré més amb els arguments; crec que es-
tà molt clar, que està tot dit. En tot cas, nosaltres –ho 
hem de recordar– ja vam votar que sí, el passat mes 
de novembre, que es mandatés a la Generalitat de Ca-
talunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
presentar aquest recurs davant del Tribunal Constitu-
cional. Ens trobarem ara amb dos recursos de la Ge-
neralitat de Catalunya, amb una mena de bicefàlia re-
cursiva a l’hora de presentar aquest recurs, però, en tot 
cas, seran recursos idèntics i que esperem que arribin 
a bon port i que, efectivament, doncs, la factura final 
no recaigui plenament sobre els usuaris, sobre el con-
junt dels ciutadans, que al final és del que es tracta, de 
defensar els interessos generals, per damunt dels inte-
ressos de determinats lobbys o de determinades em-
preses.

Per tant, recordar que, tal com vam fer el mes de no-
vembre, el nostre grup donarà suport a la presentació 
d’aquest recurs.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor Quim 
Arrufat. (David Fernàndez i Ramos s’aixeca per par-
lar.) El senyor David Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, senyora presidenta. En nom del Quim Arru-
fat i de les Candidatures d’Unitat Popular, disculpes 
per no haver avisat, i per posicionar la CUP - Alterna-
tiva d’Esquerres. Mea culpa, presidenta.

Bé, hem parlat moltes vegades en aquest hemicicle so-
bre el frau, el nyap, la desvergonya, l’atracament, el 
robatori en plena llum del dia o l’estafa que significa el 
rescat milionari del projecte Castor; que també al dar-
rere hi ha, òbviament –i entenem que respon a aquesta 
proposta d’Esquerra Republicana–, l’afartament d’una 
ciutadania indignada i sollevada, en un nou esquema 
de socialització de pèrdues i privatització de guanys, 
en un nou esquema d’aquest capitalisme voraç, depre-
dador, demolidor, devastador, que faria segurament 

–avui caldria dir-ho– enrojolar Adam Smith i a tots 
aquells que permanentment reivindiquen que l’estat 
no intervingui en economia i que l’estat no pot inter-
venir en economia, excepte per tapar els seus forats. 
Ja va passar amb el rescat bancari al Regne Unit i als 
Estats Units, que els més liberals resulta que van uti-
litzar sector públic per rescatar forats privats. És una 
metàfora absoluta del cicle que estem vivint, d’aquell 
Evangeli segons sant Lluc, segons el qual als que més 
tenen més se’ls donarà, i als que ja no tenen gaire se’ls 
traurà el poc que tinguin.

La història s’ha explicat: una història global, de capi-
talisme global també, de com també –i s’ha recordat, 
ho recordava l’Hortènsia, si no m’equivoco– el Tribu-
nal Suprem el 13 ja va dir que no es podia indemnit-
zar, que no hi havia dret a indemnització en cas d’ex-
tinció o caducitat, i de com amb la Llei 13/2014, del 3 
d’octubre, doncs, el Govern del PP, al rescat dels ami-
gotes, va fixar una indemnització per a la companyia 
de 1.350 milions d’euros, que si féssim matemàtica 
comparativa podríem arribar a autèntics absurds elo-
qüents.

Això fan alguns en la lògica també de les elits extrac-
tives, de les portes giratòries entre poder polític i po-
der econòmic, i de la submissió directa del poder polí-
tic al poder econòmic. I òbviament, i també, i malgrat 
aquests trams que puguin..., estem d’acord també amb 
la senyora Cuevas, amb la diputada Cuevas, quan diu 
que, òbviament, el desori ve del Govern socialista, que 
són els responsables polítics de com articulen deter-
minats blindatges de grans empreses i grans capitals 
que mai fan a les persones i a les classes populars, di-
guin el que diguin.

Una història també de pura especulació  energètica, 
de pura acumulació, de com el nínxol energètic s’ha 
convertit en un nou espai d’acumulació de riquesa, 
de poder, i també de desigualtat, finançat a través del 
Project Bond, del Banc Europeu d’Inversions, que 
presidia aquella exministre, Magdalena Álvarez, im-
putada avui per corrupció, on concorrien els inversors 
estrangers, aquest capitalisme voraç i carronyaire –di-
nou bancs internacionals que sí que han recuperat tota 
la seva inversió–, o, com diria l’exconseller Sanuy en 
el seu darrer llibre, una crònica del fet que la banca 
sempre guanya i que els inversors sempre guanyen i, 
per tant, perden els pobles i les persones.

És veritat també que amb l’estima permanent i infini-
ta cap a les Terres de l’Ebre i de Castelló, d’un litoral 
malmès dels Països Catalans, també és una metàfo-
ra del model energètic. Som un país fortament depen-
dent, un 75 per cent, i que no anem al canvi de model 
que requerim.

I respecte a la senyora Garcia Cuevas, per acabar, és 
veritat que recorrem al Tribunal Constitucional... Nos-
altres no: nosaltres també apel·lem a la desobediència 
civil. En aquest país, a la dècada dels noranta, el mo-
viment veïnal va vertebrar una batalla contra les grans 
multinacionals de l’aigua i es van negar a pagar l’abús 
en el rebut de l’aigua; recordin que la FAV va acumu-
lar 3.000 milions de pessetes per un abús injust. I nos-
altres farem, a partir del gener del 15, una apel·lació 
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oberta perquè la gent deixi de pagar els vint euros en 
el seu rebut de gas i l’ingressi en un compte, que ja 
arbitrarem si és ciutadà, si és social o si és solidari, i 
que es destini a altres llocs. És l’única alternativa que 
tindran. Contra la voracitat dels de dalt, la solidaritat 
dels de baix. I, si no volem ser atracats, ens hem de re-
sistir a ser atracats, en aquest cas a través de la deso-
bediència civil fiscal.

I finalment, i per acabar, i en un altre ordre de coses, 
però, com tots els grups han expressat els seus desitjos 
en aquestes dates, nosaltres, com bé saben, som laics, 
som ateus, també tenim companys i companyes que 
són cristians de base, però ens posarem poc consumis-
tes i poc nadalencs –i poc nadalencs. Ens sorprèn, sem-
pre ens ha sorprès d’aquestes dates que es demani, que 
s’exigeixi en aquestes dates i que es combregui, que es 
digui el que hem de fer en aquestes dates i que el que 
hem de fer en aquestes dates sigui tot el contrari del 
que fem i som la resta de l’any. Per tant, si hi ha una 
mena d’esperit comunitari i solidari, el volem cada nit 
i cada matinada i cada dia. El nostre desig és obvi, que 
és que el 2015, com més aviat millor, hi hagi un mandat 
democràtic clar i plural que ens permeti avançar cap 
a la plena llibertat política i la màxima justícia social.

I també ens posarem poc nadalencs perquè ahir era el 
Dia Internacional del Migrant i en el que va del 2014 
han mort 3.200 migrants intentant creuar la Mediter-
rània, vint més avui mateix.

I, finalment –i ja que parlem de Castor i ja que alguns 
s’han remès al cristianisme–, recordar-los que una de 
les missions de Jesús de Natzaret era expulsar els mer-
caders del temple. I aquesta moció que avui presen-
tem aquí pretén expulsar els mercaders del temple de 
la democràcia i fotre fora i expulsar els Castors i els 
Florentinos de les arques públiques.

La setmana segurament és molt poc nadalenca: excar-
ceracions exprés, imputacions de corrupció, rescats 
privats amb diners públics, però només podem reco-
manar-los, des de la CUP, que vagin sempre pel ca-
mí del bé perquè pel camí del mal hi ha un embús de 
l’hòstia i no s’arriba enlloc.

Gràcies, salut i llibertat.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula la il·lustre senyora Annabel Marcos.

Annabel Marcos i Vilar

Moltes gràcies, presidenta. Honorable vicepresidenta, 
senyores i senyors diputats, bé, ho han comentat, això 
és l’avantatge o el desavantatge de ser l’última perso-
na que parla, perquè s’ha comentat ja tot. Hi ha tota la 
introducció tècnica del Consell de Garanties, què ens 
han dit. El diputat Salvadó ens ha fet una bona expo-
sició del que hi havia en el dictamen, per tant, podem 
interposar aquest recurs d’inconstitucionalitat. 

Però jo, bàsicament, amb esperit nadalenc... –tot i que 
el senyor Fernàndez no sé si m’ho admetrà massa, pe-
rò–, amb esperit nadalenc voldria fer una sèrie d’agraï-

ments, que crec que és el més necessari ara com ara; 
uns agraïments, com ho comentava la diputada Grau 
abans, al territori, a la gent del territori, que està pi-
cant pedra cada dia denunciant què està passant amb 
el projecte Castor; cada dia les persones de la plata-
forma... –no anomenaré tothom perquè segur que em 
deixaré alguna persona, però–, les persones de la pla-
taforma estan lluitant constantment, s’estan posant en 
contacte amb diputats del territori, amb persones que 
realment estem intentant ajudar, i aquí demostrem que 
quan estem units i quan anem junts sempre podem 
sortir més ben parats. Per tant, la unitat és necessària.

Una petita denúncia també, perquè, clar, com a grup 
que donem suport al Govern, evidentment el Govern 
presentarà el recurs d’inconstitucionalitat, però ens 
hauria agradat també, senyor Salvadó, sumar tots els 
grups parlamentaris. De totes maneres, hi donarem 
suport..., s’ha dit claríssimament aquí a la cambra, que 
hi donarem suport tots els grups parlamentaris.

I jo voldria demanar-li, a la senyora Garcia Cuevas, ja 
que estem així, en un període nadalenc, una petició. 
Senyora Garcia Cuevas, vostè..., estem d’acord en una 
cosa –estem d’acord en una cosa– i ho vèiem igual: 
aquí –aquí– qui realment pagarà el despropòsit del 
Castor seran els ciutadans i ciutadanes, però no només 
catalans, no només els catalans, de la resta de l’Estat 
espanyol. Sí. Doncs, si estem d’acord en això, presen-
tem un recurs d’inconstitucionalitat, que el Tribunal 
Constitucional tingui la mateixa celeritat que ha tingut 
sempre amb el Govern del PP a l’Estat espanyol, es 
presenta el recurs i vostès es poden sumar a la presen-
tació del recurs i podrem presentar unes mesures cau-
telars, i aquesta factura ja no es pagarà. O sigui, amb 
unes mesures cautelars..., miri si li ho poso fàcil. (Veus 
de fons.) Sí, li estic demanant..., i miri si li ho poso fà-
cil. D’aquesta manera realment –realment– en el terri-
tori podran entendre-la, podran entendre-la a nivell de 
país i podran entendre-la a la resta de l’Estat espanyol. 
Mentre això no passi no ens poden dir que és culpa 
dels uns o dels altres. Sí, no li ho nego, va començar el 
procediment, va començar el 2008; estava governant 
el PSOE en aquell moment a l’Estat espanyol. Però és 
que aquí hi ha hagut negligència per les dos bandes, 
eh?, a l’hora de començar el procediment i a l’hora 
d’executar-lo. I això no m’ho podrà negar mai. Vostè 
mateixa..., i m’ho va dir. Ho dic aquí –ho dic aquí– 
perquè, desgraciadament i desafortunadament, ho han 
passat per comissions, ha passat per la Comissió del 
Síndic, ha passat per la comissió de..., ha passat per 
tot arreu, per aquí, pel mateix Ple. Vostè em va dir: 
«No tenim la suficient documentació per acreditar que 
no hi ha hagut dol i negligència.» Nosaltres la tenim 
–nosaltres la tenim. No a mi mateixa, a una simple 
diputada, fer-la arribar al Govern de la Generalitat. 
Per què no la hi fan arribar? Si hi ha la documenta-
ció, si està tan clar que ni ha hagut ni dol ni negligèn-
cia, la gent de les Terres de l’Ebre, la gent del Montsià 
li agrairem que presenten aquesta documentació, per-
què no s’ha presentat, perquè han ob viat molts proce-
diments que s’haurien hagut de fer. Per tant, res més.

Com que sóc l’última que intervinc en aquest Ple, el 
darrer de l’any, desitjar-los molt bones festes, molt 
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bon Nadal a tothom, que ho pugueu gaudir en famí-
lia i amb les persones que estimeu, i una bona entrada 
d’any, que hem tingut un any molt bo però esperem 
que el 2015 sigui millor.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments. María José Garcia Cuevas de-
mana per parlar.)

La presidenta

Senyora Garcia Cuevas...

María José Garcia Cuevas

Presidenta, por alusiones y contradicciones. (Remor 
de veus.) Bien, la diferencia entre la demagogia y la 
política es si al final con lo que se dice se consigue 
algo o no, si se solucionan los problemas de la gente 
o no. (Persisteix la remor de veus.) Por favor… Yo en-
tiendo que decir lo que la gente quiere oír, sin ningún 
rigor y sin ninguna base técnica, es demagogia. No sé 
si han escuchado mi intervención, pero la base técni-
ca que tenemos ahora para saber qué ha pasado en el 
Castor son dos auditorías externas de dos empresas de 
prestigio que han certificado el coste de la instalación 
y también han certificado que la ejecución del proyec-
to se había realizado correctamente.

El Gobierno de España no lo ha dado por bueno –no 
lo ha dado por bueno–, pero no tiene ahora mismo un 
informe que le avale para no pagar al Castor. El Go-
bierno de España lo que ha hecho es poner una pre-
caución en el Real decreto, que en el momento en que 
se pueda demostrar... –se pueda demostrar, eh?, no nos 
lo inventemos o lo diga una persona que no tiene una 
certificación necesaria–, en el momento en que se de-
muestre esa negligencia Escal tendrá que devolver el di-
nero –tendrá que devolver el dinero. Y para eso el 
Gobierno de España ha puesto en marcha...

La presidenta

Senyora...

María José Garcia Cuevas

...un estudio técnico con los técnicos...

La presidenta

Senyora Cuevas...

María José Garcia Cuevas

...presidenta, es que han sido seis contra uno, ¿eh?, y 
yo lo tengo que explicar.

La presidenta

Senyora Garcia Cuevas...

María José Garcia Cuevas

En el momento en que este informe esté finalizado, y 
todos ustedes lo podrán conocer, pues, si el resultado 
es que ha habido dolo o negligencia por supuesto que 
Escal devolverá el dinero.

Gracias, presidenta.

La presidenta

Votarem la proposta d’interposició del recurs d’in-
constitucionalitat... (Hortènsia Grau Juan demana per 
parlar.) Ah, senyora Grau.

Hortènsia Grau Juan

Per contradiccions. Senyora Garcia Cuevas, no, hi ha 
una qüestió. Vostè sempre està dient por motivos téc-
nicos, com si la tècnica fos exempta d’ideologia i ja... 
Miri, no, aquesta una. I, dos... (Veus de fons.) No, els 
seus..., motivos tengo. I dos, si vostès tenen tan clar 
que hi pot haver hagut dolo o negligència no hauri-
en tingut tanta pressa a pagar. I jo espero que aques-
tes paraules que ha dit, en el moment que es demostri 
això, perquè la sentència del Suprem els ho deixava 
obert, ens puguin retornar aquesta factura a tots els 
ciutadans, amb els interessos.

Gràcies.

La presidenta

Bé. Procedirem a la votació per interposar el recurs 
d’inconstitucionalitat contra el Reial decret, i farem 
una única votació a favor de presentar el recurs o bé 
en contra.

Comença la votació.

L’acord per interposar el recurs ha estat aprovat per 
112 vots a favor i 17 en contra.

I abans que marxin tots de pressa, i malgrat dues inter-
vencions contràries: una contrària a la felicitació dels 
nadals i l’altra molt a favor, la presidenta en aquest cas, 
doncs, fa unes paraules de desig que els propers dies 
puguin, a més de seguir treballant tot el que calgui per 
fer un país millor..., doncs, que puguin «disfrutar-los» 
amb la família, que puguin tenir uns dies de lleure, 
uns dies de descans i uns dies que serveixin també per 
fer allò que moltes vegades ens deien: reflexionar so-
bre aquest any i pensar en el futur que ens espera, i que 
l’any proper, l’any 2015, i especialment els Reis ens 
portin un futur i una esperança millor.

Moltes felicitats a tots.

(Aplaudiments.)

La sessió s’aixeca a les tres de la tarda i dos minuts.
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Ple del Parlament


Ordre del dia


1. Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior. Tram. 
300-00252/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Substanciació.


2. Interpel·lació al Govern sobre l’acord de lliure co-
merç i inversions entre la Unió Europea i els Estats 
Units (TTIP). Tram. 300-00255/10. Grup Mixt. Subs-
tanciació.


3. Interpel·lació al Govern sobre el seu paper en el pro-
jecte BCN World. Tram. 300-00250/10. Hortènsia Grau 
Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.


4. Interpel·lació al Govern sobre la seguretat de la gent 
gran. Tram. 300-00254/10. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Substanciació.


5. Interpel·lació al Govern sobre el canvi climàtic. Tram. 
300-00248/10. Grup Parlamentari Socialista. Substan-
ciació.


6. Interpel·lació al Govern sobre la integració tarifària 
al Ripollès, a Osona i al Berguedà i sobre l’acord de 
finançament de l’Autoritat del Transport Metropolità. 
Tram. 300-00253/10. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.


7. Interpel·lació al Govern sobre les adjudicacions d’ac-
tivitat i les retribucions dels directius del sector sanita-
ri. Tram. 300-00247/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Substanciació.


8. Interpel·lació al Govern sobre transparència i con-
tractació en el sistema sanitari. Tram. 300-00249/10. 


Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Substanciació.


9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de sa-
lut. Tram. 300-00251/10. Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Substanciació.


10. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades 
el 17 de desembre, a les 10.00 h).


11. Comunicació al Ple de la composició de les meses 
de les comissions (art. 41.2 del Reglament).


12. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2015. Tram. 200-00033/10. Go-
vern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes 
a la totalitat del Projecte (text presentat: BOPC 442, 3).


13. Decret llei 5/2014, del 9 de desembre, de segona 
modificació de la disposició addicional tercera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa. Tram. 203-
00015/10. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei (text pre-
sentat: BOPC 456).


14. Projecte de llei de representativitat de les organit-
zacions professionals agràries. Tram. 200-00031/10. 
Govern de la Generalitat. Proposta de tramitació en 
lectura única (text presentat: BOPC 440, 53).


15. Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives. Tram. 200-00034/10. Govern de la Ge-
neralitat. Debat de totalitat i votació de les esmenes a 
la totalitat (text presentat: BOPC 443, 3).
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16. Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern. Tram. 202-00056/10. 
Comissió d’Afers Institucionals. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 455, 3).


17. Projecte de llei de mesures en matèria de trans-
parència i accés a la informació pública. Tram. 200-
00035/10. Govern de la Generalitat. Proposta de tra-
mitació en lectura única (text presentat: BOPC 449, 3).


18. Projecte de llei de modificació parcial de la Llei 
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de 
Barcelona. Tram. 200-00036/10. Govern de la Gene-
ralitat. Proposta de tramitació en lectura única (text 
presentat: BOPC 450, 4).


19. Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum. Tram. 200-00003/10. Comissió 
d’Empresa i Ocupació. Debat i votació del dictamen 
de la Comissió (dictamen: BOPC 452, 3).


20. Projecte de llei del protectorat de les fundacions 
i de verificació de l’activitat de les associacions de-
clarades d’utilitat pública. Tram. 200-00014/10, 202-
00033/10. i 202-00041/10. Comissió de Justícia i Drets 
Humans. Debat i votació del dictamen de la Comissió 
(dictamen: BOPC 453, 3).


21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a fer front a la desocupació juve-


nil. Tram. 302-00227/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació.


22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre política industrial. Tram. 302-00228/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.


23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques d’innovació. Tram. 302-00233/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.


24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre esports. Tram. 302-00229/10. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació.


25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques transversals amb relació a la violèn-
cia contra les dones. Tram. 302-00230/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació.


26. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de muntanya. Tram. 302-00231/10. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i 
votació.


27. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’aplicació de l’impost sobre dipòsits en entitats de 
crèdit i el seu impacte en l’execució de la Llei de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014. 
Tram. 302-00232/10. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació.
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PUNT 10 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el 17 de desembre, 
a les 10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de la indústria a les comarques cen-
trals. Tram. 310-00423/10. Laura Massana Mas, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el finançament de les escoles bressol. Tram. 
310-00424/10. Joan Mena Arca, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els sous dels alts càrrecs i els càrrecs directius 
de la Generalitat. Tram. 310-00425/10. Sergi Sabrià i 
Benito, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya. Substanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació als centres penitenciaris i les políti-
ques de reinserció. Tram. 310-00426/10. Gemma Cal-
vet i Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Substanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els impagaments de fons destinats a l’atenció 
de persones dependents. Tram. 310-00420/10. Carina 
Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a promoure l’acció exterior. 
Tram. 310-00427/10. Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions amb relació a les ventades. Tram. 
310-00428/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el contingut de l’acord amb relació al peatge de 
l’autopista C-16. Tram. 310-00429/10. Jordi Turull 
i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la venda de la participació de BTG Pactual 
en l’empresa que gestiona els peatges dels túnels de 


Vallvidrera i del Cadí. Tram. 310-00421/10. Maurici 
Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre l’acabament de les obres de l’autovia A-27. 
Tram. 310-00422/10. Maurici Lucena i Betriu, del 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el centre recreatiu turístic BCN World. Tram. 
310-00430/10. Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Subs-
tanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat. Tram. 310-
00431/10. Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.


Preguntes al president de la Generalitat


13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social. 
Tram. 317-00247/10. 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. 
317-00246/10. 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. 
317-00249/10. 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. 
317-00252/10. 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. 
317-00248/10. 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. 317-00250/10. 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. 317-00251/10. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.
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PUNT 11 | CONEIXEMENT


Comunicació al Ple de la composició de les 
meses de les comissions (art. 41.2 del Regla-
ment)


Comissions Legislatives


Comissió de Salut


President: Pere Vila i Fulcarà
Vicepresidenta: Montserrat Capdevila Tatché
Secretària: Begonya Montalbán i Vilas


Comissions específiques creades per lleis


Comissió del Síndic de Greuges


President: Roger Torrent i Ramió
Vicepresident: Sergi Vilamala i Bastarras
Secretari: Joan Maria Sardà i Pradell


Comissions d’Estudi


Comissió d’Estudi de la Reforma Horària


Presidenta: Agnès Russiñol i Amat
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PUNT 12 | DEBAT DE TOTALITAT


Projecte de llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2015
Tram. 200-00033/10


Esmenes a la totalitat
Grup Parlamentari del Partit Popular de 


Catalunya (reg. 96564); Grup Parlamentari 


d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 


i Alternativa (reg. 96592); Grup Parlamentari 


de Ciutadans (reg. 97011); Grup Parlamentari 


Socialista (reg. 97220); Grup Mixt (reg. 97234) 


Admissió a tràmit: Presidència del 


Parlament, 15.12.2014


Esmenes a la totalitat de retorn del Projecte de llei


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya (1)


A la totalitat de retorn del Projecte de llei al Govern.


2 Esmena núm. 2
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (1)


A la totalitat de retorn del Projecte de llei al Govern.


3 Esmena núm. 3
A la totalitat
GP de Ciutadans (1)


A la totalitat de retorn del Projecte de llei al Govern.


4 Esmena núm. 4
A la totalitat
GP Socialista (1)


A la totalitat de retorn del Projecte de llei al Govern.


5 Esmena núm. 5
A la totalitat
G Mixt (1)


A la totalitat de retorn del Projecte de llei al Govern.
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PUNT 13 | DEBAT I VOTACIÓ


Decret llei 5/2014, del 9 de desembre, de se-
gona modificació de la disposició addicional 
tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desem-
bre, de simplificació i millorament de la regu-
lació normativa
Tram. 203-00015/10


Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 97748 / Coneixement: Presidència 


del Parlament, 11.12.2014


Acord: La Presidència del Parlament ha pres conei-
xement del Decret llei 5/2014, del 9 de desembre, de 
segona modificació de la disposició addicional tercera 
de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplifica-
ció i millorament de la regulació normativa, publicat 
al DOGC 6768, i ha manifestat que el termini de 30 
dies perquè el Parlament el controli pel procediment 
que estableix l’article 136 del Reglament del Parla-
ment s’inicia el dia 12 de desembre de 2014.


A la Mesa del Parlament


Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,


Certifico:


Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu-
eix a continuació:


«A proposta del conseller de la Presidència, s’aprova 
el Projecte de decret llei de segona modificació de la 
disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, del 
29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa.»


I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na el 9 de desembre de 2014.


Decret llei 5/2014, de 9 de desembre, de segona 
modificació de la disposició addicional tercera 
de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació 
normativa.


El president de la Generalitat de Catalunya


Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat 
i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent


Decret llei


Preàmbul


Mitjançant la disposició addicional tercera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i mi-
llorament de la regulació normativa, es va establir un 
règim temporal de suspensió de la vigència del règim 
sancionador aplicable a determinades infraccions ad-
ministratives de l’àmbit de l’esport, amb la finalitat 
de facilitar l’adaptació del sector dels tècnics i pro-
fessionals de les activitats físiques i esportives al con-
text normatiu que s’emmarca en la Llei 3/2008, de 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.


La suspensió de la vigència del règim sancionador es-
mentat, que va incorporar la disposició addicional ter-
cera de la citada Llei 10/2011, finalitzava l’1 de gener 
de 2013.


Posteriorment, atesa la voluntat de l’Administració de 
continuar facilitant durant un període de temps més 
llarg, l’adaptació a la Llei 3/2008, es va ampliar la 
suspensió de la vigència del mateix règim sancionador 
aplicable a determinades infraccions administrati-
ves de l’àmbit de l’esport, fins a l’1 de gener de 2015, 
mitjançant el Decret llei 6/2012, de 27 de desembre, 
de modificació de la disposició addicional tercera de 
la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa, publicat al 
DOGC 6283, de 31.12.2012 i validat per Resolució 
6/X del Parlament de Catalunya, de 23 de gener de 
2013.


El 14 de gener de 2014 el Govern de la Generalitat va 
aprovar, a proposta del conseller de la Presidència, el 
Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, 
que va ser admès a tràmit per la Mesa del Parlament, 
publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
núm. 247 de 27.01.2014, i que es troba actualment en 
tramitació parlamentària.


Aquest Projecte de llei dóna la cobertura legal a noves 
necessitats detectades en el sector professional regulat 
per la Llei 3/2008, les quals resten actualment fora de 
l’àmbit de la Llei esmentada.


Davant la proximitat de la data de finalització del 
termini de suspensió establert pel Decret llei 6/2012, 
l’Administració esportiva ha constatat que es mante-
nen les justificacions i motivacions que van portar a 
aprovar la previsió de suspensió temporal de la vigèn-
cia del règim sancionador esmentat, i a més, ha valo-
rat que és del tot necessari que els professionals que es 
troben en les noves situacions detectades i recollides 
en el Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, 
puguin legalitzar la seva situació quan aquest Projecte 
de llei sigui aprovat i evitar així la imposició de san-
cions a aquests professionals.
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Així mateix, cal tenir en compte que, amb posteriori-
tat a l’aprovació de la modificació de la Llei 3/2008, 
l’Administració esportiva haurà de disposar també 
d’un període de temps addicional per al desenvolupa-
ment d’aquells procediments i actuacions de formació 
necessaris per atendre la problemàtica dels diferents 
col·lectius del sector esportiu, d’acord amb les previsi-
ons de la mateixa Llei.


Per aquest motiu, s’estima del tot necessari i urgent 
ampliar el termini de suspensió fins a l’1 de gener de 
2017 i adoptar aquesta mesura per la via extraordi-
nària del Decret llei. Es possibilita així que, durant 
aquest nou període de temps, l’incompliment de les 
obligacions previstes a la citada Llei 3/2008, no com-
porti la consegüent sanció administrativa, la qual cosa 
perjudicaria greument el sector afectat.


Per tot l’exposat, en ús de l’autorització concedida en 
l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a 
proposta del titular del Departament de la Presidència 
i d’acord amb el Govern,


Decreto:


Article únic


Es modifica la disposició addicional tercera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millo-
rament de la regulació normativa, que queda redacta-
da de la manera següent:


1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i fins 
a l’1 de gener de 2017, resta en suspens la vigència 
de l’article 13, apartats 1 i 3, de la Llei 3/2008, de 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport. 
Tanmateix, es manté la vigència de les infraccions 
tipificades en els epígrafs c i d de l’apartat 1 del dit 
article, relatius a l’obligació de col·legiació en el cas 
que sigui obligatòria i a la no-contractació de l’asse-
gurança preceptiva.


2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i fins 
a l’1 de gener de 2017, resta en suspens la vigència 
de la infracció tipificada en l’epígraf d de l’article 74 


del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, solament pel que fa 
a l’incompliment d’alguna de les obligacions o condi-
cions establertes per la dita Llei en matèria de titula-
cions de tècnics.


3. L’òrgan competent ha de resoldre d’ofici la finalit-
zació, per sobreseïment, dels expedients sancionadors 
que estiguin en tramitació en el moment de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei per fets que no serien constitu-
tius d’infracció administrativa, d’acord amb el règim 
temporal de suspensió de vigència establert pels apar-
tats 1 i 2.


Disposició final. Entrada en vigor


Aquest Decret llei entrarà en vigor l’endemà de la 
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.


Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals perto-
qui el facin complir.


Barcelona, 9 de desembre de 2014


Artur Mas i Gavarró Francesc Homs i Molist
President de la Generalitat  Conseller de la Presidència


Antecedents del Decret llei


1. Text del Decret llei. Aprovat en sessió del Govern 
de 09.12.2014.


2. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 
13/2008.


3. Informe jurídic.


4. Publicació al DOGC.


N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.
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PUNT 14 | PROPOSTA DE 
TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA


Projecte de llei de representativitat de les 
organitzacions professionals agràries
Tram. 200-00031/10


Text que se sotmet a votació


Projecte de llei de representativitat de les 
organitzacions professionals agràries


Preàmbul


La Llei 17/1993, del 28 de desembre, de cambres agrà-
ries va significar la supressió de les cambres agràries 
locals que existien a Catalunya, de manera que només 
van subsistir les quatre cambres provincials, configu-
rades com a corporacions de dret públic.


Actualment les cambres agràries han esdevingut ins-
titucions obsoletes, ja que amb el temps han perdut 
les funcions administratives i de consulta originàries. 
L’existència de les cambres agràries només es justifica 
per a poder mesurar la representativitat de les organit-
zacions professionals agràries per mitjà de les elecci-
ons a cambres agràries.


Aquesta situació justifica l’extinció de les cambres 
agràries provincials i la creació d’un model català de 
determinació de la representativitat de les organitzaci-
ons professionals agràries.


D’aquesta manera es compleix la Resolució 739/X 
del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari, que 
en l’apartat 9 instava el Govern a presentar en el se-
güent període de sessions l’adaptació del model català 
d’eleccions per a determinar la representativitat de les 
organitzacions professionals agràries, i a establir les 
premisses en què s’ha de basar aquesta adaptació.


La determinació de la representativitat de les orga-
nitzacions professionals agràries és un requisit de 
l’Administració agrària relacional, ja que del grau de 
representativitat deriva la participació d’aquestes enti-
tats en les polítiques agràries que desenvolupa la Ge-
neralitat, com estableix l’article 21 de la Llei 18/2001, 
del 31 de desembre, d’orientació agrària.


La Llei es divideix en quatre capítols i té un caràcter ex-
haustiu perquè no en calgui cap desplegament ulterior.


El capítol preliminar estableix l’objecte i les defini-
cions de termes importants als efectes de la Llei.


El capítol primer regula les eleccions per a determinar 
la representativitat de les organitzacions professionals 
agràries, el cens electoral, l’Administració electoral, el 
vot per correu, les campanyes electorals i el règim de 
recursos.


El capítol segon, que regula el règim sancionador elec-
toral, inclou la tipificació de les infraccions i l’establi-
ment de les sancions dels membres de l’Administració 
electoral i del personal de l’Administració pública, i 
també les dels particulars.


El capítol tercer estableix el règim de les despeses 
electorals i la comptabilitat electoral.


Finalment, la Llei conté dues disposicions addicionals 
sobre l’extinció de les cambres agràries provincials i 
la possibilitat de simultaniejar les eleccions per a me-
surar la representativitat a Catalunya amb les que pu-
gui dur a terme l’Administració de l’Estat.


Capítol preliminar. Objecte i definicions


Article 1. Objecte


1. L’objecte d’aquesta llei és determinar la representa-
tivitat de les organitzacions professionals agràries da-
vant l’Administració de la Generalitat i del seu sector 
públic.


2. Les organitzacions professionals agràries més re-
presentatives tenen la representativitat institucional en 
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu 
sector públic.


Article 2. Definicions


Als efectes d’aquesta llei s’entén per: 


a) Organitzacions professionals agràries: les organit-
zacions legalment constituïdes que tenen entre llurs 
finalitats estatutàries la defensa dels interessos gene-
rals de l’agricultura, que inclouen les activitats agrí-
coles, ramaderes i silvícoles, i també la defensa i la 
promoció dels interessos professionals, econòmics i 
socials dels agricultors, ramaders i silvicultors. Tam-
bé es consideren organitzacions professionals agràries 
les coalicions d’organitzacions agràries i la integració 
d’organitzacions en una altra d’àmbit català, encara 
que cada una d’elles conservi la seva denominació ori-
ginària.


b) Coalició d’organitzacions professionals agràries: la 
unió d’organitzacions de caràcter general per a pre-
sentar-se a les eleccions formant una sola candidatura.


c) Agrupacions independents: les agrupacions avala-
des almenys pel 10% dels electors.


Capítol I. Eleccions i representativitat


Article 3. Determinació de la representativitat


1. La representativitat de les organitzacions agràries 
es determina mitjançant un procés electoral entre les 
persones que tenen la condició d’electors d’acord amb 
el que disposa aquesta llei.
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2. El departament competent en matèria d’agricultura 
i ramaderia, per ordre del conseller, ha de convocar 
eleccions, cada cinc anys, per a determinar la repre-
sentativitat de les organitzacions agràries d’acord amb 
el que estableix aquesta llei. L’ordre de la convocatò-
ria ha d’establir també l’horari de votació i el procedi-
ment d’escrutini.


Article 4. Eleccions


1. Les eleccions per a determinar la representativitat 
de les organitzacions professionals agràries es regei-
xen pels criteris següents: 


a) Es duen a terme simultàniament a tot el territori de 
Catalunya.


b) Es comptabilitzen els vots obtinguts per cada or-
ganització professional agrària, coalició d’organitza-
cions professionals agràries o agrupació en tot el ter-
ritori de Catalunya.


2. Els terminis que fixa aquesta llei s’entenen referits a 
dies naturals i en tot allò que no estigui expressament 
regulat s’aplica supletòriament la normativa adminis-
trativa de caràcter general.


Article 5. Electors


1. Tenen dret a participar en el procés electoral les 
persones físiques i jurídiques que estiguin inscrites en 
el cens a què fa referència l’article 6.


2. Els electors poden exercir el dret a participar en el 
procés de manera presencial, a les meses electorals 
corresponents a llur demarcació territorial, o per cor-
reu. Cap elector no pot participar més d’una vegada en 
unes mateixes eleccions.


3. Els electors que optin per exercir el vot per correu 
l’han de sol·licitar personalment a qualsevol oficina 
del departament competent en matèria d’agricultura i 
ramaderia almenys vint-i-dos dies abans de la data fi-
xada per a la celebració de les eleccions. La sol·licitud 
es fa per mitjà d’un imprès normalitzat del departa-
ment competent en matèria d’agricultura i ramaderia, 
que el sol·licitant ha de signar després d’haver acredi-
tat la seva identitat amb qualsevol document oficial. 
En el cas de les persones jurídiques, la sol·licitud s’ha 
d’acompanyar del document acreditatiu del poder de 
representació del sol·licitant respecte a la persona jurí-
dica amb dret a vot.


4. Un cop el departament competent en matèria d’agri-
cultura i ramaderia ha comprovat la identitat del 
sol·licitant i aquest lliura la sol·licitud a què fa refe-
rència l’apartat 3, el dit departament ha de lliurar al 
sol·licitant la documentació necessària per a poder 
exercir el vot per correu. També, si així ho demana el 
sol·licitant amb dret a vot, pot remetre aquesta docu-
mentació al domicili que figuri al cens. El sol·licitant 
ha de remetre per correu administratiu a la Junta Elec-
toral la documentació relativa a l’emissió del seu vot, 


amb una antelació suficient perquè es rebi, com a mà-
xim, el dia anterior a la data fixada per a la celebració 
de les eleccions.


Article 6. Cens electoral


1. Amb la finalitat de determinar el nombre i la identi-
tat dels electors amb dret de vot, el departament com-
petent en matèria d’agricultura i ramaderia, amb la 
participació de les organitzacions professionals agrà-
ries, ha d’elaborar un cens en el qual han de figurar les 
persones amb dret a participar en el procés electoral. 
A aquests efectes aquest departament ha d’atribuir a 
un òrgan administratiu que depengui de la secretaria 
general la competència en l’elaboració del cens elec-
toral i en la resolució de les reclamacions en aquesta 
matèria.


2. Per a l’elaboració del cens s’ha demanar la col·labo-
ració de la Tresoreria General de la Seguretat Social.


3. El cens electoral inclou els electors amb dret de su-
fragi actiu que compleixen els requisits següents: 


a) Les persones físiques, majors d’edat, que exercei-
xen activitats econòmiques agrícoles, ramaderes o 
forestals com a propietàries, arrendatàries, parceres, 
cotitulars o per qualsevol altre concepte anàleg reco-
negut per la llei i que com a conseqüència d’aquestes 
activitats estan afiliades a la Seguretat Social i en alta 
com a treballadors agraris per compte propi en el rè-
gim especial de treballadors per compte propi o autò-
noms, d’acord amb les dades de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social.


b) Els familiars fins al segon grau de consanguinitat 
o d’afinitat de les persones a què fa referència la lle-
tra a, majors d’edat, que treballen de manera directa i 
personal i preferentment en activitats agràries dins de 
l’explotació agrària familiar i estan afiliats a la Seguretat 
Social i en alta com a treballadors agraris per compte pro-
pi en el règim especial de treballadors per comp te propi 
o autònoms, d’acord amb les dades de la Tresoreria Ge-
neral de la Seguretat Social.


c) Les persones físiques majors d’edat que tenen la 
consideració legal de col·laboradors en una empresa 
familiar agrària, sempre que estiguin afiliades a la Se-
guretat Social i en alta com a treballadors agraris per 
compte propi en el règim especial de treballadors per 
compte propi o autònoms, d’acord amb les dades de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social.


d) Les persones jurídiques que, d’acord amb els esta-
tuts, tenen com a objecte l’explotació agrícola, rama-
dera i forestal i acreditin l’exercici d’aquestes activi-
tats en un mínim del 25% sobre l’activitat total.


4. El cens s’elabora d’ofici, s’ha de tancar un mes abans 
de la convocatòria de les eleccions, ha d’ésser objecte 
d’exposició pública en els taulers d’anuncis dels ser-
veis territorials del departament competent en matèria 
d’agricultura i ramaderia i dels ajuntaments dels muni-
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cipis on constin persones censades, als efectes de po-
der presentar reclamacions en el termini de vint dies 
hàbils, que s’han de resoldre en el termini de deu dies 
hàbils, i s’ha de publicar en el web del dit departament.


5. El cens electoral, als efectes del que disposa l’apar-
tat 4, es divideix en les seccions següents: 


a) Persones físiques.


b) Persones jurídiques.


6. Un cop resoltes les possibles reclamacions s’ha de 
publicar el cens definitiu, pels mateixos mitjans que 
estableix l’apartat 4.


7. Les persones que no constin inscrites en el cens i 
es considerin amb dret a participar en les eleccions, 
poden reclamar davant de l’òrgan administratiu a què 
fa referència l’apartat 1, en el termini de deu dies a 
comptar de la data de publicació del cens definitiu. El 
termini per a resoldre i notificar les reclamacions és 
de cinc dies i la resolució pot ésser recorreguda en el 
termini de tres dies davant del secretari general del 
departament competent en matèria d’agricultura i ra-
maderia, la resolució del qual s’ha de tenir en el termi-
ni de tres dies i exhaureix la via administrativa.


8. El cens electoral, que és públic, conté les dades se-
güents: 


a) En el cas de les persones físiques: 
1r. Nom i cognoms.
2n. Número d’identificació fiscal.
3r. Data de naixement.
4t. Domicili d’empadronament.


b) En el cas de les persones jurídiques: 
1r. Raó social.
2n. Número d’identificació fiscal.
3r. Domicili social.


4t. Dades personals del representant legal que ha 
d’exercir el dret de vot de la societat.


9. S’ha de facilitar una còpia en suport informàtic del 
cens electoral a les organitzacions professionals agrà-
ries, coalicions i agrupacions independents admeses 
com a candidatures en el procés.


Article 7. Administració electoral


El procés electoral és supervisat per l’Administració 
electoral, integrada per la Junta Electoral i les meses 
electorals.


Article 8. Junta Electoral


1. La Junta Electoral té la seu a Barcelona, als serveis 
centrals del departament competent en matèria d’agri-
cultura i ramaderia.


2. Les funcions de la Junta Electoral són: 


a) Publicar el cens electoral.


b) Coordinar el procés electoral.


c) Vetllar per l’aplicació i el compliment de la legalitat 
vigent.


d) Supervisar el desenvolupament del procés electoral.


e) Resoldre els recursos presentats en el procés electoral.


f) Proclamar els resultats definitius de les eleccions.


g) En general, qualsevol tasca necessària per al cor-
recte desenvolupament del sufragi.


3. La Junta Electoral és integrada per set membres, 
designats pel conseller del departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia, amb la composició 
següent: 


a) Un director general del departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia, que actua com a 
president.


b) Tres funcionaris adscrits al departament competent 
en matèria d’agricultura i ramaderia com a vocals, un 
dels quals ha d’ésser l’advocat en cap del departament. 
Un d’aquests membres actua com a secretari de la Junta.


c) Tres membres designats a proposta de les organit-
zacions professionals agràries més representatives a 
Catalunya.


4. Les sessions de la Junta Electoral són ordinària-
ment presencials, llevat de les sessions que de manera 
específica se n’acordi el caràcter no presencial.


Article 9. Meses electorals


1. Les meses electorals s’han de determinar en l’ordre 
de convocatòria de les eleccions.


2. Les meses electorals es constitueixen en els munici-
pis i nuclis de població amb un mínim de quinze elec-
tors censats. Si no arriben a aquest nombre mínim, 
els electors d’aquestes poblacions exerceixen el dret 
de vot en els municipis que determini la Junta Electo-
ral d’acord amb criteris de proximitat i comunicació. 
Així mateix, els municipis limítrofs que no arribin 
al dit nombre mínim exigit es poden agrupar si junts 
superen els quinze electors, i la Junta electoral ha de 
determinar en quin municipi s’ubica la mesa electoral 
sobre la base dels mateixos criteris de proximitat i co-
municació.


3. Les meses electorals són integrades per tres perso-
nes elegides per insaculació entre electors inclosos en 
el cens corresponent de la mateixa mesa.


4. Les funcions de les meses electorals són: 


a) Presidir i ordenar la votació.
b) Verificar la identitat dels votants.
c) Vetllar pel bon funcionament de les votacions.
d) Fer l’escrutini i estendre l’acta corresponent.
e) Resoldre les incidències que hi pugui haver durant 
les votacions.
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Article 10. Comissions territorials


1. La Junta Electoral, per al desenvolupament del pro-
cés electoral, pot delegar les seves funcions en comis-
sions territorials, llevat de la funció de resolució dels 
recursos presentats en el procés electoral.


2. Les comissions territorials són creades per la Junta 
Electoral i han de tenir la composició següent: 


a) El director dels serveis territorials del departament 
competent en matèria d’agricultura i ramaderia, que 
actua com a president de la comissió.


b) Tres funcionaris del departament competent en ma-
tèria d’agricultura i ramaderia com a vocals, un dels 
quals actua com a secretari de la comissió.


c) Tres membres designats a proposta de les organit-
zacions professionals agràries més representatives a 
Catalunya.


Article 11. Composició de l’Administració 
electoral


1. En el nomenament dels membres de l’Administració 
electoral cal preveure la designació de suplents.


2. L’Administració electoral ha de garantir la no-dis-
criminació per raó de sexe en la seva composició i la 
introducció de mesures d’acció positiva per a fomen-
tar-hi la participació de les dones. En la composició de 
la Junta Electoral i de les Comissions Territorials s’ha 
de tendir a assolir una presència equilibrada d’homes 
i dones.


Article 12. Ús de mitjans telemàtics


Les comunicacions i les consultes a l’Administració 
electoral es poden fer per mitjans telemàtics.


Article 13. Organitzacions professionals 
agràries, coalicions i agrupacions independents 
candidates


1. Es poden presentar a les eleccions les organitzaci-
ons professionals agràries, coalicions i agrupacions 
independents a què fa referència l’article 2.


2. Les organitzacions professionals agràries, coalici-
ons i agrupacions independents que es vulguin presen-
tar a les eleccions han d’acreditar amb la candidatura: 


a) La inscripció en el registre públic competent.


b) Els estatuts de l’organització.


c) Els acords d’integració de coalició amb altres orga-
nitzacions agràries, si s’escauen.


d) El nom del responsable de la candidatura i l’adreça 
als efectes de les notificacions, que es poden fer per 
correu electrònic.


3. Les candidatures s’han de presentar davant de la 
Junta Electoral en el termini de deu dies de la data de 


l’anunci de la convocatòria, i en el termini de set dies 
la Junta Electoral ha de proclamar les candidatures 
admeses i les no admeses.


4. Les candidatures presentades que s’hagin procla-
mat admeses s’han de publicar en el web del departa-
ment competent en matèria d’agricultura i ramaderia.


Article 14. Recurs contra la proclamació 
de candidatures


Contra la proclamació de candidatures es poden inter-
posar els recursos ordinaris establerts per la normati-
va administrativa.


Article 15. Organitzacions professionals 
agràries més representatives


1. Es consideren més representatives, en l’àmbit de 
Catalunya, les organitzacions professionals agràries, 
coalicions i agrupacions independents que obtinguin 
el 15%, com a mínim, del total dels vots vàlids emesos 
en les eleccions. S’entenen per vots vàlids els vots ob-
tinguts per cada candidatura i els vots en blanc.


2. Les organitzacions professionals agràries, coalici-
ons i agrupacions independents que tenen la conside-
ració de més representatives en l’àmbit de Catalunya 
exerceixen la representació institucional davant les 
administracions públiques i davant altres entitats i or-
ganismes de caràcter públic que la tinguin prevista.


3. A l’efecte de participar en els òrgans de l’Administra-
ció de què siguin membres, la presència de les orga-
nitzacions professionals agràries més representatives 
ha d’ésser proporcional al nombre de vots obtinguts 
per cadascuna d’elles.


Article 16. Organització de les eleccions


1. El departament competent en matèria d’agricultu-
ra i ramaderia ha de convocar, mitjançant una ordre 
i amb la consulta prèvia a les organitzacions profes-
sionals agràries més representatives, les eleccions per 
a determinar la representativitat de les organitzacions 
professionals agràries. Les eleccions s’han de celebrar 
d’acord amb el calendari que s’ha d’adjuntar com a 
annex de l’ordre de convocatòria.


2. Cinc dies abans de la votació, el representant de 
cada candidatura pot designar un interventor per cada 
mesa, amb veu i sense vot, entre els inscrits en el cens 
corresponent de la mateixa mesa. Igualment, les can-
didatures poden nomenar apoderats, que han d’ésser 
persones físiques, que poden accedir als locals electo-
rals, examinar el desenvolupament de les opera cions 
de vot i escrutini, formular reclamacions i rebre cer-
tificacions.


3. Cada mesa disposa d’un cens d’electors amb dret de 
vot ordenat alfabèticament, en què hi han de constar 
els electors que han fet ús del vot per correu. A cada 
mesa hi ha un nombre de paperetes almenys igual al 
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seu cens per cada organització, coalició i agrupació 
independent candidata.


4. La Junta Electoral ha de confeccionar un model ofi-
cial de paperetes i ha de verificar l’adequació a aquest 
model de les que puguin confeccionar les candidatu-
res que es presentin a les eleccions.


5. Després de la proclamació de les candidatures, la 
Junta Electoral ha de determinar les formes que han 
de tenir els actes promocionals que se celebrin al llarg 
de la campanya electoral.


6. Un cop fets la votació i l’escrutini, la Junta Electo-
ral proclama els resultats, que s’han de publicar en el 
web del departament competent en matèria d’agricul-
tura i ramaderia.


Article 17. Campanya electoral


1. La campanya electoral, als efectes d’aquesta llei, 
és el conjunt d’activitats lícites portades a terme per 
les organitzacions professionals agràries, coalicions o 
agrupacions independents i llurs representants dirigi-
des a la captació de sufragis.


2. El departament competent en matèria d’agricultu-
ra i ramaderia pot fer durant el període electoral una 
campanya de caràcter institucional destinada a infor-
mar les persones físiques i jurídiques que tenen com 
activitat econòmica habitual l’agricultura i la ramade-
ria sobre la data de la votació, el procediment per a 
votar i els requisits i el tràmit del vot per correu, sense 
influir, en cap cas, en l’orientació del vot dels electors.


3. La publicitat institucional a què fa referència l’apar-
tat 2 s’ha de fer en espais gratuïts dels mitjans de 
comunicació social de titularitat pública de l’àmbit 
territorial corresponent, suficients per a assolir els ob-
jectius de la campanya.


4. Des de la convocatòria de les eleccions i fins a la 
celebració d’aquestes resta prohibit qualsevol acte or-
ganitzat o finançat, directament o indirectament, pels 
poders públics que contingui al·lusions a les accions o 
als assoliments obtinguts, o que faci servir imatges o 
expressions coincidents o similars a les emprades en 
la campanya per alguna de les organitzacions profes-
sionals agràries concurrents a les eleccions.


5. Tret del departament competent en matèria d’agri-
cultura i ramaderia i de les organitzacions professio-
nals agràries, coalicions i agrupacions independents, 
cap persona jurídica no pot fer campanya electoral a 
partir de la data de la convocatòria de les eleccions.


Article 18. Durada de la campanya electoral


La campanya electoral comença el dia quaranta-unè 
posterior a la convocatòria de les eleccions, té una du-
rada de quinze dies naturals i fineix a les dotze de la 
nit del dia immediatament anterior al de la votació.


Article 19. Prohibicions en campanya electoral


1. No es pot difondre propaganda electoral ni es pot 
celebrar cap acte de campanya electoral un cop aques-
ta hagi finit legalment. L’obtenció gratuïta de mitjans 
proporcionats per les administracions públiques resta 
limitada al període estricte de campanya electoral.


2. Les limitacions de l’apartat 1 s’estableixen sens per-
judici de les activitats dutes a terme per les organitza-
cions professionals agràries, coalicions i agrupacions 
independents en l’exercici de llurs funcions constituci-
onalment reconegudes.


3. Sens perjudici del que estableix l’apartat 2, des 
de la convocatòria de les eleccions fins a l’inici de la 
campanya electoral, resta prohibida la publicitat i la 
propaganda electorals mitjançant cartells, suports co-
mercials, insercions en premsa, ràdio o altres mitjans 
digitals que no es puguin justificar per l’exercici de 
les activitats ordinàries de les organitzacions professi-
onals agràries, coalicions i agrupacions.


Article 20. Celebració dels actes de campanya 
electoral


La celebració d’actes públics de campanya electoral 
es regeix pel que disposa la legislació reguladora del 
dret de reunió.


Article 21. Propaganda electoral


1. Els ajuntaments tenen l’obligació de reservar llocs 
especials per a la col·locació de cartells i, si s’escau, de 
pancartes i cartells penjats en pals o fanals pel sistema 
de banderoles. La propaganda per mitjà de pancartes i 
banderoles només es pot col·locar en els llocs reservats 
pels ajuntaments.


2. La col·locació i la retirada de cartells i banderoles 
van a càrrec de les organitzacions professionals agrà-
ries, coalicions i agrupacions independents que parti-
cipen en les eleccions.


3. Les organitzacions professionals agràries, les coa-
licions i les agrupacions independents només poden 
col·locar cartells i altres formes de propaganda en els 
llocs a què fa referència l’apartat 1 i en espais comer-
cials autoritzats.


4. La despesa de les candidatures en aquest tipus de 
publicitat no pot excedir del 20% del límit de despeses.


Article 22. Distribució de llocs per a la 
campanya electoral


1. Els ajuntaments, dins dels set dies següents al de la 
convocatòria, han de comunicar a la Junta Electoral 
els emplaçaments disponibles per a la col·locació de 
cartells i, si s’escau, pancartes i banderoles. Aquesta 
distribució de llocs s’ha de fer atenent el nombre total 
de vots obtinguts per cada organització professional 
agrària, federació o coalició en les anteriors eleccions 
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equivalents i atribuint-los d’acord amb llurs preferèn-
cies en funció d’aquest nombre obtingut.


2. El segon dia posterior al de la proclamació de les 
candidatures, la Junta Electoral ha de comunicar al 
representant de cada candidatura els llocs reservats 
per al seus cartells.


Article 23. Actes electorals


1. Els ajuntaments, dins dels deu dies següents al de 
la convocatòria, han de comunicar a la Junta Electoral 
els locals oficials i llocs públics que es reserven per a 
la realització d’actes de campanya electoral, i espe-
cificar els dies i les hores en què es poden fer servir. 
Aquestes informacions s’han de publicar en el web del 
departament competent en matèria d’agricultura i ra-
maderia dins d’aquest termini. A partir de la data de 
publicació, els representants de les candidatures po-
den sol·licitar davant la Junta Electoral la utilització 
d’aquests locals i llocs.


2. El quart dia posterior al de la proclamació de les 
candidatures, la Junta Electoral ha d’atribuir els locals 
i llocs disponibles en funció de les sol·licituds i, si més 
d’una són coincidents, les ha d’atendre d’acord amb 
els criteris que estableix l’article 22.1. Un cop atribu-
ïts, la Junta Electoral ha de comunicar al representant 
de cada candidatura els locals i llocs assignats.


3. L’ús de les instal·lacions municipals a què fa refe-
rència l’apartat 1 pot donar lloc, si escau, al cobra-
ment per part dels ajuntaments de la taxa o preu pú-
blic corresponent, que han de pagar les organitzacions 
professionals agràries, coalicions i agrupacions inde-
pendents que participen en les eleccions.


Article 24. Publicitat de les candidatures en 
premsa i ràdio


1. Les candidatures tenen dret a fer publicitat en la 
premsa periòdica i en les emissores de ràdio de titula-
ritat privada, sense que les despeses fetes en aquesta 
publicitat puguin superar el 20% del límit de despesa.


2. No es poden contractar espais de publicitat electo-
ral en els mitjans de comunicació de titularitat pública 
ni en les emissores de televisió privada.


Article 25. Recurs contra els actes d’escrutini 
i de proclamació de resultats


Contra els actes d’escrutini i la proclamació de resul-
tats es poden interposar els recursos ordinaris esta-
blerts per la normativa administrativa.


Article 26. Dades de caràcter personal


1. Les dades personals que figuren en el cens només 
poden ésser utilitzades pels òrgans a què fa referència 
aquesta llei i únicament per a les eleccions. La publici-
tat de les dades personals es limita als llocs establerts 


i en la forma i pel temps necessari perquè els electors 
puguin comprovar-les i, si escau, rectificar-les.


2. S’ha de facilitar còpia en suport informàtic del cens 
a les organitzacions professionals agràries, coalicions 
i agrupacions independents admeses com a candidates 
en el procés. Aquest cens només es pot emprar amb la 
finalitat de la propaganda electoral de les organitza-
cions professionals agràries, coalicions i agrupacions 
independents i no se’n pot fer cap altre ús.


Article 27. Escissió, fusió i extinció de les 
organitzacions i dissolució de coalicions 
i associacions electorals


1. En cas d’escissió d’una part d’una organització 
agrària, l’organització escindida perd la representati-
vitat derivada de les eleccions.


2. En cas de fusió d’organitzacions, l’organització re-
sultant suma la representativitat de les preexistents.


3. En cas d’extinció d’una organització o agrupació 
independent, les restants incrementen de manera pro-
porcional la representativitat que tenien assignada 
com a resultat de les eleccions.


4. En cas de dissolució d’una coalició, les organitzaci-
ons preexistents conserven el grau de representativitat 
obtingut en les eleccions, i s’imputa a cada una d’elles 
el percentatge del mateix que van pactar en els acords 
d’associació; si no hi ha acords, la representació s’im-
puta a parts iguals entre les organitzacions resultants.


Capítol II. Règim sancionador


Article 28. Prejudicialitat penal


Les infraccions d’aquesta llei se sancionen d’acord 
amb el que estableix aquest capítol, llevat que consti-
tueixin delictes o faltes penals.


Article 29. Responsables de les infraccions


Són responsables de les infraccions tipificades per 
aquesta llei els membres de l’Administració electoral, 
els interventors, els suplents, les autoritats i el perso-
nal al servei de les administracions públiques i qual-
sevol altra persona que cometi aquestes infraccions.


Article 30. Infraccions doloses d’autoritats 
i personal de les administracions públiques 
i membres de l’Administració electoral


1. Són infraccions, comeses per autoritats, personal al 
servei de les administracions públiques i membres de 
l’Administració electoral, les següents accions i omis-
sions fetes dolosament: 


a) Incomplir les normes de formació, conservació i 
exhibició al públic del cens electoral.
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b) Incomplir les normes de constitució de les meses 
i de les votacions, acords i escrutinis que les meses 
hagin de dur a terme.


c) No estendre les actes, les certificacions, les notifi-
cacions i altres documents de les eleccions en la for-
ma i el moment establerts per la Llei o per l’ordre de 
convocatòria.


2. Les infraccions tipificades per aquest article se san-
cionen amb una multa de 600 a 3.000 euros.


Article 31. Infraccions amb abús del càrrec


1. Són infraccions, comeses per autoritats o personal 
al servei de les administracions públiques, les accions 
i omissions següents, fetes dolosament i amb abús del 
càrrec: 


a) Ometre el nom dels votants o anotar-lo de manera 
que indueixi a error sobre la seva autenticitat.


b) Canviar, ocultar o alterar el sobre o la papereta de 
les eleccions que lliuri l’elector.


c) Consentir, podent-ho evitar, que algú participi dues 
o més vegades en unes mateixes eleccions o ho faci 
sense capacitat legal.


d) Impedir o dificultar injustificadament l’entrada, la 
sortida o la permanència dels electors, apoderats i in-
terventors en els llocs on se celebrin les eleccions.


2. Les infraccions tipificades per aquest article se san-
cionen amb una multa de 300 a 3.000 euros.


Article 32. Infraccions dels membres de les 
meses electorals


Els presidents i els vocals de les meses, i també els 
respectius suplents, que deixin de concórrer a l’exer-
cici de llurs funcions o les abandonin sense cap causa 
legal o incompleixin sense cap causa justificada les 
obligacions d’excusa o avís previ són sancionats amb 
una multa de 1.000 a 6.000 euros.


Article 33. Infraccions de particulars


1. Són infraccions comeses per particulars: 


a) Pressionar els electors amb violència, intimidació, 
recompensa o remuneració perquè no exerceixin llur 
dret de vot, l’exerceixin contra llur voluntat o desco-
breixin el secret de vot.


b) Impedir o dificultar injustificadament l’entrada, la 
sortida o la permanència dels electors, apoderats i in-
terventors als llocs on se celebrin les eleccions.


c) Dipositar dues o més vegades la papereta en unes 
mateixes eleccions o participar-hi dolosament sense 
capacitat per a fer-ho.


d) Fer actes de propaganda un cop finit el termini de 
la campanya electoral.


2. Les infraccions tipificades per aquest article se san-
cionen amb una multa de 300 a 3.000 euros.


Article 34. Graduació de les sancions


Les sancions s’han d’imposar atenent els criteris de 
graduació següents: 


a) La intensitat del dany o el perjudici causat.
b) La negligència i la intencionalitat de l’infractor.
c) El benefici econòmic obtingut per l’infractor.


Article 35. Procediment sancionador


1. La Junta Electoral és l’òrgan competent per a impo-
sar les sancions que estableix aquest capítol.


2. La Junta Electoral ha de nomenar com a instructor del 
corresponent procediment sancionador un dels vocals 
de la Junta Electoral que representen l’Administració.


3. Les infraccions tipificades per aquesta llei pres-
criuen al cap d’un any a comptar del dia que han estat 
comeses.


4. El procediment sancionador s’ha de resoldre i noti-
ficar en el termini de tres mesos a comptar de la data 
d’incoació.


Capítol III. Despeses electorals i comptabilitat 
electoral


Article 36. Administrador electoral de la 
candidatura


1. Totes les candidatures han de tenir un administra-
dor electoral responsable dels ingressos i despeses 
electorals fets per l’organització professional agrària, 
federació o coalició, i de la comptabilitat.


2. La comptabilitat s’ha d’ajustar als principis gene-
rals del Pla general comptable vigent.


3. Pot ésser designat administrador electoral qualsevol 
ciutadà, major d’edat, en ple ús dels seus drets civils 
i polítics. No poden ésser designats administradors 
electorals els condemnats per sentència ferma per de-
lictes contra l’Administració pública o contra les insti-
tucions públiques si la sentència ha establert pena d’in-
habilitació per a l’exercici del dret de sufragi passiu 
o pena d’inhabilitació absoluta o especial o pena de 
suspensió per a l’ocupació de càrrec públic.


4. Els càrrecs de representant electoral de les candida-
tures i de representant general de les organitzacions, 
coalicions i agrupacions independents poden ésser 
acumulatius.


Article 37. Comptes oberts


1. Els administradors electorals han de comunicar a la 
Junta Electoral els comptes oberts per a la recaptació 
de fons.
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2. L’obertura dels comptes es pot fer a partir de la data 
de nomenament dels administradors electorals a qual-
sevol entitat bancària o caixa d’estalvis. La comunica-
ció a què fa referència l’apartat 1 s’ha de fer dins de les 
vint-i-quatre hores següents a l’obertura dels comptes.


3. Si les candidatures presentades no són proclamades 
o renuncien a concórrer a l’elecció, les imposicions 
fetes per tercers en aquests comptes han d’ésser res-
tituïdes per les organitzacions professionals agràries, 
coalicions o agrupacions independents que les van 
promoure.


Article 38. Ingressos i despeses de comptes 
oberts


1. Tots els fons destinats a sufragar les despeses elec-
torals, qualsevol que en sigui la procedència, s’han 
d’ingressar en els comptes i totes les despeses s’han 
de pagar amb càrrec a aquests.


2. Els administradors electorals i les persones autorit-
zades per aquests per a disposar dels fons dels comp-
tes són responsables de les quantitats ingressades i de 
destinar-les a les finalitats indicades.


3. Finida la campanya electoral, només es pot dispo-
sar dels ròssecs dels comptes per a pagar, dins dels 
noranta dies següents al de la votació, les despeses 
electorals contretes prèviament.


4. Tota reclamació per despeses electorals que no sigui 
notificada als corresponents administradors dins dels 
seixanta dies següents al de la votació es considera nul-
la i no pagable, sens perjudici que la Junta Electoral, 
si hi ha causa justificada, pugui admetre excepcions.


Article 39. Aportació de fons a comptes oberts


1. Les persones que aporten fons als comptes oberts 
per a la recaptació de fons han de fer constar en l’acte 
de la imposició nom, domicili i número del document 
nacional d’identitat o passaport, que ha d’ésser exhibit 
a l’empleat de l’entitat dipositària.


2. Les persones que ‘aporten quantitats per compte i 
en representació d’una altra persona física o jurídica 
han de fer constar el nom d’aquesta.


3. Les organitzacions professionals agràries, coalici-
ons i agrupacions independents han de fer constar la 
procedència dels fons que dipositen en el moment de 
fer imposicions en els comptes.


4. Cap persona, física o jurídica, no pot aportar més 
de 1.000 euros als comptes oberts per una mateixa or-
ganització professional agrària, federació, coalició o 
agrupació per a recaptar fons per a les eleccions con-
vocades.


Article 40. Subvencions electorals


1. El departament competent en matèria d’agricultura i 
ramaderia ha de subvencionar les despeses que les or-


ganitzacions professionals agràries, coalicions i agru-
pacions independents han d’afrontar per a concórrer a 
les eleccions. En cap cas la subvenció corresponent a 
cada organització, federació, coalició o agrupació no 
pot sobrepassar la xifra de despeses electorals decla-
rades i justificades per la Sindicatura de Comptes en 
l’exercici de la seva funció fiscalitzadora.


2. L’ordre de convocatòria de les eleccions ha de de-
terminar el límit màxim de subvencions a atorgar i els 
criteris d’atorgament.


Article 41. Despeses electorals


1. Es consideren despeses electorals les que tenen les 
organitzacions professionals agràries, coalicions i 
agrupacions independents participants en les elecci-
ons des del dia de la convocatòria fins al de la procla-
mació dels resultats pels conceptes següents: 


a) Confecció de sobres i paperetes electorals.


b) Propaganda i publicitat directament o indirecta-
ment dirigida a promoure el vot per a les candidatu-
res, sigui quina sigui la forma i el mitjà que s’emprin.


c) Lloguer de locals per a la celebració d’actes de cam-
panya electoral.


d) Remuneracions o gratificacions al personal no per-
manent que presta serveis a les candidatures.


e) Mitjans de transport i despeses de desplaçament 
dels dirigents de les organitzacions professionals 
agràries, coalicions i agrupacions independents, i del 
personal al servei de la candidatura.


f) Correspondència i franqueig.


g) Interessos dels crèdits rebuts per a la campanya elec-
toral, meritats fins a la data de percepció de la subven-
ció corresponent.


h) Les que siguin necessàries per a l’organització i el 
funcionament de les oficines i els serveis que calguin 
per a les eleccions.


2. Cap organització professional agrària, coalició o 
agrupació independent no pot assumir despeses elec-
torals que superin els límits establerts per l’ordre de 
convocatòria de les eleccions.


3. La Junta Electoral, des de la data de la convoca-
tòria fins al centè dia posterior a la celebració de les 
eleccions, ha de vetllar pel compliment dels preceptes 
d’aquesta llei.


4. La Junta Electoral pot demanar la col·laboració de 
les entitats financeres per a disposar d’informació so-
bre l’estat dels comptes electorals, números i identitat 
dels impositors i sobre qualsevol extrem que consideri 
necessari per al compliment de la seva funció fiscalit-
zadora. Així mateix, pot demanar als administradors 
electorals les informacions comptables que consideri 
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necessàries, i ha de resoldre per escrit les consultes 
que aquests li plantegin.


5. La Junta Electoral, si de les investigacions que duu a 
terme es desprenen indicis de conductes constitutives 
d’infraccions electorals, ho ha de comunicar al depar-
tament competent en matèria d’agricultura i ramade-
ria, per a l’exercici de les accions que corresponguin. 
Així mateix, ha d’informar la Sindicatura de Comptes 
dels resultats de la seva activitat fiscalitzadora.


Article 42. Presentació de la comptabilitat 
electoral


1. Entre el centè i el cent vint-i-cinquè dies posteriors 
a les eleccions, les organitzacions professionals agrà-
ries, coalicions i agrupacions independents que hagin 
assolit els requisits exigits per a rebre subvencions 
electorals o que hagin sol·licitat bestretes amb càrrec a 
aquestes subvencions, han de presentar a la Sindicatu-
ra de Comptes els estats comptables establerts pel Pla 
general comptable i incloure-hi, com a mínim, el ba-
lanç de situació i el compte de resultats. Així mateix, 
han de trametre l’extracte dels moviments registrats 
en el llibre major de comptabilitat i un balanç de su-
mes i saldos previ al tancament de la comptabilitat.


2. Els administradors electorals de les organitzacions 
professionals agràries, coalicions i agrupacions inde-
pendents que han concorregut a les eleccions són els 
responsables de presentar la comptabilitat electoral.


3. Les entitats financeres de qualsevol tipus que ha-
gin concedit crèdit a les organitzacions professionals 
agràries, coalicions i agrupacions independents a què 
fa referència l’apartat 1 n’han de trametre la informa-
ció detallada a la Sindicatura de Comptes dins del ter-
mini que estableix el dit apartat.


Article 43. Intervenció de la Sindicatura de 
Comptes


1. La Sindicatura de Comptes, al cap de trenta dies 
a comptar del finiment del termini indicat per l’arti-
cle 42.1, pot demanar a tots els que estan obligats a 
presentar comptabilitats i informes, els aclariments i 
documents suplementaris que consideri necessaris.


2. Dins dels dos-cents dies posteriors a les elecci-
ons, la Sindicatura de Comptes s’ha de pronunciar, 
en l’exercici de la seva funció fiscalitzadora, sobre la 
regularitat de les comptabilitats electorals, i en el cas 
que s’hagin detectat irregularitats en aquesta comp-
tabilitat o violacions de les restriccions establertes en 
matèria d’ingressos i despeses electorals, pot proposar 
la no-adjudicació o la reducció de la subvenció a l’or-
ganització professional agrària, federació, coalició o 
agrupació que ha actuat irregularment.


3. La Sindicatura de Comptes pot proposar el no-ator-
gament o, si escau, la reducció de la subvenció electoral 
que han de percebre les organitzacions professionals 


agràries, coalicions o agrupacions independents de 
què es tracti. Quan no faci cap proposta, n’ha de deixar 
constància expressa en els resultats de la fiscalització.


4. La proposta de no-atorgament s’ha de formular en 
el cas de les organitzacions professionals agràries, co-
alicions o agrupacions independents que no complei-
xin l’obligació de presentar a la Sindicatura de Comp-
tes la comptabilitat tal com estableix l’article 42.1.


5. La proposta de reducció de la subvenció a percebre 
s’ha de fonamentar en la superació dels límits esta-
blerts pel que fa a les aportacions privades de persones 
físiques o jurídiques; en la manca de justificació fefa-
ent de la procedència dels fons utilitzats en la campa-
nya electoral; en la superació de qualsevol dels límits 
fixats amb relació a l’import màxim de despeses esta-
blert per l’ordre de convocatòria, o en l’aplicació espe-
cífica a les despeses de publicitat exterior o publicitat 
en premsa periòdica i emissores de ràdio privades.


6. Si les deficiències detectades afecten fonamental-
ment aspectes de naturalesa formal, se n’ha de valorar 
la incidència en la justificació i, en conseqüència, la 
Sindicatura de Comptes ha d’estimar la proposta de 
reducció de la subvenció electoral a percebre. Amb 
independència de l’import de les reduccions propo-
sades, aquestes han de tenir com a límit les subven-
cions que corresponguin a les organitzacions profes-
sionals agràries pels resultats obtinguts, subvencions 
que, d’altra banda, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 40.1, en cap cas no poden sobrepassar la xifra de 
despeses declarades justificades per la Sindicatura de 
Comptes en l’exercici de la seva funció fiscalitzadora.


7. Els criteris generals establerts per a la quantificació, 
si s’escau, de les reduccions proposades en la fiscalit-
zació de les comptabilitats de les organitzacions pro-
fessionals agràries són: 


a) Si les aportacions privades superen el límit legal 
màxim de 1.000 euros, s’ha de proposar una reducció 
del doble de la quantitat excedida.


b) Si, durant la campanya electoral, l’organització pro-
fessional agrària, coalició o agrupació independent ha 
emprat recursos la procedència dels quals no ha estat 
fefaentment acreditada i que per la quantia vulneren 
les restriccions en matèria d’ingressos electorals, s’ha 
de proposar una reducció del 10% de l’import.


c) Si es tracta de despeses no autoritzades per la nor-
mativa vigent, s’ha de proposar la reducció de la sub-
venció electoral en el 10% de les despeses declarades 
irregulars.


d) Si les organitzacions professionals agràries, coali-
cions, o agrupacions independents superen un o més 
d’un dels límits establerts per a les despeses electo-
rals, la reducció proposada és el resultat d’aplicar la 
segona taula progressiva de coeficients de reducció de 
la subvenció en funció del percentatge que representi 
l’excés sobre cadascun dels límits de despeses autorit-
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zades en cada cas, sempre que la superació sigui, com 
a mínim, de l’1% del límit establert, d’acord amb els 
valors que es detallen a continuació: 


Excés sobre el límit de les despeses 
(%)


Tipus de reducció 
(%)


Fins a l’1% 0,00
De l’1% al 3% 0,15
Del 3% al 5% 0,50
Del 5% al 7% 1,10
Del 7% al 10% 2,00
Del 10% al 20% 3,50
Del 29% al 50% 6,00
>50% 10,00


8. Un cop s’hagi establert el tipus de reducció resul-
tant, aquest s’ha d’aplicar sobre el límit màxim de 
despeses que correspon a cada organització, i s’obté 
la quantia en termes absoluts de la reducció de la sub-
venció electoral que s’ha de proposar.


9. La Sindicatura de Comptes ha de remetre al Par-
lament de Catalunya i al departament competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia, dins del termini 
establert per l’apartat 2, l’informe de fiscalització cor-
responent, on hi constin l’import de les despeses re-
gulars justificades per cada organització professional 
agrària, federació, coalició, o agrupació d’electors i 
les propostes justificades de no-atorgament o de re-
ducció de la subvenció electoral, si escauen.


Article 44. Dietes i gratificacions


1. Els membres de la Junta Electoral i, si s’escau, de 
les comissions territorials no tenen dret a dietes o gra-
tificacions per l’exercici del càrrec.


2. Els membres de les meses electorals o qualsevol al-
tra persona externa a l’Administració electoral tenen 
dret a percebre les dietes o gratificacions que determi-
ni l’ordre de convocatòria de les eleccions.


Disposicions addicionals


Disposició addicional Primera. Extinció de 
cambres agràries


1. Es declaren extingides les cambres agràries de Bar-
celona, Tarragona, Lleida i Girona.


2. Amb relació als béns, els drets i les obligacions de 
qualsevol naturalesa que corresponen a cambres agrà-
ries extingides com a conseqüència de l’aplicació 
d’aquesta llei, l’Administració de la Generalitat n’ha 
de traspassar el patrimoni resultant de la liquidació a 
la Fundació de la Pagesia de Catalunya perquè aquesta 
els destini a finalitats i serveis d’interès general agrari.


3. L’Administració de la Generalitat ha de garantir que 
totes les atribucions patrimonials i les adscripcions de 
mitjans de les cambres agràries extingides dutes a ter-


me d’acord amb la Llei 17/1993, del 28 de desembre, de 
cambres agràries, i de les que s’extingeixen amb aques-
ta llei, s’apliquin a finalitats i serveis d’interès agrari.


4. El procés de determinació de les atribucions dels 
patrimonis i mitjans a què es refereix l’apartat 3 ha de 
garantir la participació de les organitzacions professi-
onals agràries més representatives a Catalunya.


Disposició addicional Segona. Simultaneïtat de 
la consulta amb altres processos electorals


Les consultes per a la representativitat de les orga-
nitzacions professionals agràries es poden convocar 
de manera simultània amb les que convoqui l’Admi-
nistració de l’Estat en el seu àmbit, sempre tenint en 
compte el que determina aquesta llei.


Disposició transitòria. Representativitat


Mentre no se celebrin les primeres eleccions d’acord 
amb aquesta llei, la representativitat de les organit-
zacions professionals agràries és la determinada en 
les darreres eleccions a cambres agràries celebrades 
abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei.


Disposició derogatòria 


1. Es deroga la Llei 17/1993, del 28 de desembre, de 
cambres agràries.


2. Es deroguen: 


a) El Decret 242/1994, del 13 de setembre, pel qual es 
regula el règim electoral general de les cambres agrà-
ries.


b) El Decret 32/2007, del 30 de gener, pel qual es re-
gulen les subvencions i les despeses en les eleccions a 
cambres agràries de 2007.


c) El Decret 280/1994, del 4 de novembre, pel qual 
es regulen les despeses electorals en les eleccions a 
cambres agràries


d) El Decret 289/1998, del 3 de novembre, de modi-
ficació del Decret 280/1994, del 4 de novembre, pel 
qual es regulen les despeses electorals en les eleccions 
a cambres agràries.


Disposicions finals


Disposició final primera. Referències a 
representants de les cambres agràries


Les referències a les designacions com a membres 
d’algun òrgan col·legiat que la normativa vigent fa a 
representants de les cambres agràries s’entenen fetes 
als representants de les organitzacions professionals 
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agràries més representatives a Catalunya d’acord amb 
les eleccions que regula aquesta llei.


Disposició final segona. Referències a eleccions 
a les cambres agràries


Les referències a les eleccions a cambres agràries exis-
tents en la normativa vigent s’entenen fetes a les elec-
cions per a determinar la representativitat de les orga-


nitzacions professionals agràries d’acord amb aquesta 
llei.


Disposició final tercera. Entrada en vigor


Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.







Ple del Parlament


PUNT 15 | DEBAT DE TOTALITAT


Projecte de llei de mesures fiscals, finance-
res i administratives
Tram. 200-00034/10


Esmenes a la totalitat
Reg. 96606; 97024; 97219; 97233; 97247; 97902  


Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.2014


Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 96606)


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 estableixen els articles 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenta 
la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, 
financeres i administratives (tram. 200-00034/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 3 de desembre de 2014


Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA


Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 97024)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena al Projecte de llei de me-
sures fiscals, financeres i administratives (tram. 200-
00034/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 4 de desembre de 2014


Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s


Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 97219)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, 
financeres i administratives (tram. 200-00034/10).


Dossier per a la sessió 46


Convocada per al 16 de desembre de 2014, a les 16.00 h


Segona part
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 


Esmena presentada pel Grup Mixt (reg. 97233)


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 al Projecte de llei de mesures fiscals, 
financeres i administratives (tram. 200-00034/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
Grup Mixt


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014


David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt


Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 97247)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena al 
Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i admi-
nistratives (tram. 200-00034/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya


De retorn al Govern.


Palau del Parlament, 2 de desembre de 2014


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC


Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 97902)


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 establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenten l’esmena a la totalitat següent, amb 
text alternatiu al Projecte de llei de mesures fiscals, 
financeres i administratives (tram. 200-00034/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De retorn del projecte de llei amb text alternatiu.


Text alternatiu al Projecte de llei de mesures 
fiscals, financeres i administratives (tram. 200-
00034/10)


Exposició de motius


La llei de mesures fiscals, financeres i administrati-
ves per al 2015 estableix les modificacions normatives 
que han d’acompanyar l’exercici pressupostari per a 
l’any 2015. En aquest cas, la situació de pròrroga pres-
supostària no obsta que sigui necessari portar a terme 
diferents modificacions normatives, que s’inclouen en 
aquesta llei.


Aquesta llei consta de dos títols, quatre capítols, tretze 
articles, dues disposicions addicionals, una disposició 
derogatòria i una disposició final.


El títol primer recull les mesures en matèria tributà-
ria. En el capítol primer, es modifica la llei 16/2000, 
de l’Impost de Grans Establiments Comercials, per 
tal d’adaptar-la a la nova normativa en matèria d’equi-
paments comercials vigent a Catalunya des de l’any 
2009. En aquest sentit, s’amplia l’àmbit de l’impost 
als grans establiments comercials de més de 1.300 
metres quadrats, i també aquells grans equipaments 
comercials de caràcter col·lectiu, en els que no hi ha 
un únic titular de les activitats comercials, sinó que 
en són diverses. La seva inclusió en l’àmbit d’aplica-
ció de l’impost es justifica pels idèntics efectes que 
generen els equipaments de caràcter individual, i que 
van motivar la creació de l’impost. Alhora es preveu 
l’exempció dels mercats municipals, i s’actualitza el ti-
pus de gravamen d’acord amb l’evolució de l’Índex de 
Preus al Consum des de l’any 2000, data d’aprovació 
de l’impost.


En el capítol segon es modifica la fiscalitat sobre el 
joc, eliminant la modificació establerta sobre la fisca-
litat dels casinos per la Llei 6/2014, del 10 de juny, de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
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centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc.


En el capítol tercer es modifiquen diverses taxes de la 
Generalitat de Catalunya per tal d’equiparar el trac-
tament de les famílies monoparentals al de les famí-
lies nombroses, tant pel que fa les de caràcter general 
com les de caràcter especial, d’acord amb els criteris 
del Decret 151/2009, de 29 de setembre i de la Llei 
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.


El títol segon recull diverses modificacions en el rè-
gim retributiu del personal directiu del sector públic 
de la Generalitat. En primer lloc, s’estableix un límit 
a les retribucions del personal directiu, que serà com 
a màxim el que correspon a un conseller de la Gene-
ralitat, incloent totes les retribucions, fixes o no, que 
els puguin correspondre. En segon lloc, s’estableixen 
mesures pel que fa la cobertura de la responsabilitat 
derivada de la participació en òrgans col·legiats, que 
s’estenen a tot el personal no directiu que també en 
formi part.


Les disposicions addicionals recullen un mandat al 
Govern per a la presentació d’una Llei Tributària de 
Catalunya i una modificació del Text refós de la Llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
la necessita de construcció d’estructures d’estat en ma-
tèria d’hisenda i de preveure la divisió d’actius i passius 
entre el Regne d’Espanya i el Govern de Catalunya.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta el següent: 


Projecte de llei


Títol I. Mesures en matèria tributària


Capítol primer. Modificació de la Llei 16/2000, 
de l’impost de Grans Establiments Comercials


Article 1. Modificació de l’article 4 de la llei 
16/2000, de l’Impost de Grans Establiments 
Comercials


Es modifica l’article 4 de la llei 16/2000, de l’Impost 
de Grans Establiments Comercials, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«Article 4. Fet imposable


»1. Constitueix el fet imposable de l’impost la utilitza-
ció de grans superfícies amb finalitats comercials per 
raó de l’impacte que pot ocasionar al territori, al medi 
ambient i a la trama del comerç urbà de Catalunya.


»2. Als efectes del que disposa l’apartat 1, s’entén per 
utilització de grans superfícies amb finalitats comer-
cials el desenvolupament d’activitats de venda al de-
tall en grans establiments comercials, sigui aquesta 
efectuada per un sol titular –grans establiments co-
mercials individuals– o per diversos titulars –grans 
establiments comercials col·lectius–.


»3. Són grans establiments comercials els que disposen 
d’una superfície de venda igual o superior als 1.300 me-
tres quadrats, tant si és un establiment de caràcter indivi-
dual o col·lectiu. L’establiment que no tingui la conside-
ració de gran establiment comercial perquè no compleix 
el requisit de superfície mínima resta subjecte a l’impost 
quan, a conseqüència d’una ampliació, iguali o superi els 
1.300 metres quadrats de superfície de venda. En aquest 
cas, tributa per la totalitat de la superfície, sens perjudici 
de l’aplicació del mínim exempt que estableix l’article 7.»


Article 2. Modificació de l’article 5 de la llei 
16/2000, de l’Impost de Grans Establiments 
Comercials


Es modifica l’article 5 de la llei 16/2000, de l’Impost 
de Grans Establiments Comercials, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«Article 5. Exempcions


»Són exempts de l’aplicació de l’impost els mercats mu-
nicipals i la utilització de grans superfícies duta a terme 
per grans establiments comercials individuals dedicats a 
la jardineria i a la venda de vehicles, materials per a la 
construcció, maquinària i subministraments industrials»


Article 3. Modificació de l’article 6 de la llei 
16/2000, de l’Impost de Grans Establiments 
Comercials


Es modifica l’article 6 de la llei 16/2000, de l’Impost 
de Grans Establiments Comercials, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«Article 6. Contribuent


»És subjecte passiu, en qualitat de contribuent, la per-
sona física o jurídica titular de l’activitat de venda al 
detall en grans establiments comercials tal i com es 
defineix en l’article 4.»


Article 4. Modificació de l’article 7 de la llei 
16/2000, de l’Impost de Grans Establiments 
Comercials


Es modifica l’apartat 2 de l’article 7 de la llei 16/2000, 
de l’Impost de Grans Establiments Comercials, que 
queda redactat de la forma següent: 


«2. La superfície total s’obté de sumar les superfícies 
següents: 


»a) La superfície de venda, tal com es defineix en la nor-
mativa específica sobre equipaments comercials, reduïda 
en 1.299 metres quadrats en concepte de mínim exempt.


»b) La superfície destinada a magatzems, tallers, 
obradors i espais de producció, reduïda en la propor-
ció que resulti de la relació entre la superfície de ven-
da reduïda i la superfície de venda real. S’ha d’establir 
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per reglament un sistema opcional de determinació 
simplificada d’aquesta superfície.


»c) La superfície d’aparcament: aquesta superfície 
s’obté d’aplicar a la superfície de venda reduïda el coe-
ficient que correspongui segons els intervals següents: 


Coeficient


1. Establiments especialitzats 0,5
2. Altres establiments, segons els metres 
quadrats de superfície de venda real: 
Entre 1.300 i menys de 2.500 m2  1
Entre 2.500 i menys de 5.000 m2 1,2
Entre 5.000 i menys de 10.000 m2 1,4
Igual o superior a 10.000 m2 1,8


Article 5. Modificació de l’article 9 de la llei 
16/2000, de l’Impost de Grans Establiments 
Comercials 


Es modifica l’article 9 de la llei 16/2000, de l’Impost 
de Grans Establiments Comercials, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«Article 9. Tipus de gravamen


»El tipus de gravamen s’estableix en 25,22 euros per 
metre quadrat.»


Capítol segon. Modificació de la fiscalitat 
sobre el joc


Article 6. Modificacions de la fiscalitat dels 
casinos


Es modifica la lletra c de l’apartat 2 de l’article 33 de 
la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures ad-
ministratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que resta 
redactada de la manera següent: 


«c) Als casinos de joc s’aplica la tarifa següent: 


Porció de la base imposable Tipus aplicable


Entre 0 i 1.200.000,00 euros 20%
Entre 1.200.000,01 i 2.200.000,00 euros 35%
Entre 2.200.000,01 i 4.500.000,00 euros 45%
Més de 4.500.000,00 euros 55%


Capítol III. Equiparació del tractament de 
famílies nombroses i monoparentals


Article 7. Modificació de l’article 2 del Decret 
Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya


Es modifica el punt 4 de l’apartat 1-3 de l’article 2 
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus pú-


blics de la Generalitat de Catalunya, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«4. S’estableix una bonificació del 30% sobre la taxa 
regulada per aquest capítol per a les persones mem-
bres de famílies monoparentals i nombroses de ca-
tegoria general, i una bonificació del 50% per a les 
persones membres de famílies monoparentals i nom-
broses de categoria especial.»


Article 8. Modificació de l’article 9 del Decret 
Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya


1. Es modifica l’apartat 1-3 de l’article 9 del Decret 
Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Ge-
neralitat de Catalunya, que queda redactat de la forma 
següent: 


«Article 9.1-3. Exempcions i bonificacions


»A l’alumnat membre de famílies nombroses i mono-
parentals, li són aplicables les exempcions i les bonifi-
cacions establertes en la legislació vigent relativa a la 
protecció d’aquestes famílies.»


2. Es modifica el punt 1 de l’apartat 2-3 de l’article 9 
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«1. A l’alumnat membre de famílies nombroses i mo-
noparentals, li són aplicables les exempcions i les bo-
nificacions establertes a la legislació vigent relativa a 
la protecció d’aquestes famílies.»


3. Es modifica el punt 1 de l’apartat 3-3 de l’article 9 
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«1. A l’alumnat membre de famílies nombroses i mo-
noparentals, li és aplicable les exempcions i les bonifi-
cacions establertes per la legislació vigent relativa a la 
protecció d’aquestes famílies.»


4. Es modifica el punt 1 de l’apartat 4-3 de l’article 9 
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«1. A les persones membres de famílies nombroses i 
monoparentals, els són aplicables les exempcions i les 
bonificacions establertes per la legislació vigent relati-
va a la protecció d’aquestes famílies.»


5. Es modifica el punt 1 de l’apartat 5-3 de l’article 9 
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
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s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«1. A les persones membres de famílies nombroses i 
monoparentals, els són aplicables les exempcions i les 
bonificacions establertes per la legislació vigent relati-
va a la protecció d’aquestes famílies.»


6. Es modifica el punt 1 de l’apartat 6-3 de l’article 9 
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«1. A les persones membres de famílies nombroses i 
monoparentals, els són aplicables les exempcions i les 
bonificacions establertes per la legislació vigent relati-
va a la protecció d’aquestes famílies.»


7. Es modifica l’apartat 7-3 de l’article 9 del Decret 
Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Ge-
neralitat de Catalunya, que queda redactat de la forma 
següent: 


«A les persones membres de famílies nombroses i 
monoparentals, els són aplicables les exempcions i les 
bonificacions establertes per la legislació vigent relati-
va a la protecció d’aquestes famílies.»


Article 9. Modificació de l’article 18 del 
Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya


Es modifica el punt 2 de l’apartat 1-3 de l’article 18 
del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, que queda redac-
tat de la forma següent: 


«2. En relació amb la taxa per drets d’inscripció en 
les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixe-
ments de català que convoca la Secretaria de Políti-
ca Lingüística regulada per aquest article s’estableix 
una bonificació del 30% per a les persones membres 
de famílies monoparentals i nombroses de categoria 
general, i una bonificació del 50% per a les persones 
membres de famílies monoparentals i nombroses de 
categoria especial.»


Article 10. Modificació de l’article 26 del 
Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya


Es modifica l’apartat 1-3 de l’article 26 del Decret Le-
gislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya, que queda redactat de la forma següent: 


«Article 26.1-3. Exempcions i bonificacions


»1. Gaudeixen d’exempció total de les quotes de la 
taxa, amb la justificació prèvia de llur situació, els col-
lectius següents: 


»a) Els sol·licitants que són membres de famílies mo-
noparentals i nombroses de categoria especial.


»b) Les persones que tenen la declaració legal de mi-
nusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.


»c) Les persones subjectes a mesures privatives de lli-
bertat.


»d) Les víctimes de actes terroristes, llurs cònjuges i 
llurs fills.


»e) Els subjectes passius en situació d’atur deman-
dants d’ocupació que no perceben cap prestació eco-
nòmica.


»2. Gaudeixen d’una bonificació de la quota de la taxa, 
amb la justificació prèvia de llur situació, els col-
lectius següents: 


»a) Els sol·licitants que són membres de famílies mo-
noparentals i nombroses de categoria general: un 50% 
de la quota.


»b) Els subjectes passius en situació d’atur demandants 
d’ocupació que perceben alguna prestació econòmica: 
un 50% de la quota.»


Article 11. Modificació de l’article 26 bis del 
Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya


Es modifica el punt 2 de l’apartat 1-3 de l’article 26 
bis del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya, que queda re-
dactat de la forma següent: 


«2. S’estableix una bonificació del 30% per als membres 
de famílies monoparentals i nombroses de categoria ge-
neral, i una bonificació del 50% per als membres de famí-
lies monoparentals i nombroses de categoria especial.»


Article 12. Modificació de l’article 27 del 
Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya


1. Es modifica l’apartat 1-3 de l’article 27 del Decret Le-
gislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya, que queda redactat de la forma següent: 


«S’estableix una bonificació en la taxa per la prestació 
de serveis per l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya regulada per aquest capí-
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tol. Aquesta bonificació és del 30% per a les persones 
membres de famílies monoparentals i nombroses de 
categoria general i del 50% per a les persones mem-
bres de famílies monoparentals i nombroses de cate-
goria especial.»


2. Es modifica l’apartat 2-3 de l’article 27 del Decret 
Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Ge-
neralitat de Catalunya, que queda redactat de la forma 
següent: 


«Exempcions i bonificacions


»1. Estan exempts del pagament de la taxa per a la 
inscripció a les proves d’accés a la universitat en les 
diferents modalitats els col·lectius següents: 


»a) Els estudiants beneficiaris d’una beca a l’estudi 
amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.


»b) Els membres de famílies nombroses i monoparen-
tals de categoria especial.


»c) Les persones amb un grau de discapacitat igual o 
superior al 33%.


»d) Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i 
llurs fills.


»e) Les víctimes de violència de gènere i llurs fills de-
pendents.


»f) Els estudiants de 65 anys o més.


»2. S’estableix una bonificació del 50% de l’import de 
la taxa a les persones membres de famílies nombroses 
i monoparentals de categoria general.


»3. Les justificacions documentals per a acreditar al-
guna d’aquestes circumstàncies són les mateixes que 
les que estableix per a aquests col·lectius la disposició 
que anualment fixa els preus dels serveis acadèmics 
universitaris.»


Títol segon. Mesures en matèria de funció pública


Capítol únic. Mesures en matèria de funció pública


Article 13. Modificació de la Disposició 
Addicional Vint-i-unena de la llei 2/2014, del 
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic


Es modifica l’apartat 2 de la Disposició Addicional 
Vint-i-unena de la llei 2/2014, del 27 de gener, de me-
sures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, que queda redactat de la forma següent: 


«2. Règim retributiu del personal directiu del sector 
públic


»2.1. El Govern ha de determinar el règim retributiu 
del personal directiu dels ens, entitats i organismes del 


sector públic de la Generalitat mitjançant decrets. El 
personal directiu s’ordena, a aquest efecte, en grups, 
d’acord amb la classificació de l’entitat, l’ens i l’orga-
nisme en què presten el servei. La classificació de les 
entitats, els ens i els organismes ha de tenir en compte 
els criteris següents: consideració, o no, de sector pú-
blic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb la normativa europea sobre contractació 
pública; pressupost o volum d’activitat; nombre de tre-
balladors, competitivitat externa i necessitat o no de 
finançament públic.


»2.2. L’estructura retributiva dels directius d’aquestes 
entitats ha d’estar formada per una assignació bàsica, 
un complement de càrrec i, si escau, una retribució 
variable en funció dels objectius assolits o els resul-
tats fixats. Les retribucions íntegres anuals globals del 
personal directiu (inclosos tots els conceptes, també 
aquells variables derivats de l’acció comercial), en cap 
cas no poden ésser superiors a les fixades per al càrrec 
de conseller de l’Administració de la Generalitat o les 
que es determinin anualment en les lleis de pressu-
postos, i s’han d’assimilar, amb caràcter general, a les 
retribucions fixades per als alts càrrecs o càrrecs de 
comandament al servei de la Generalitat.


»2.3. El Govern ha d’establir un mecanisme de cober-
tura de responsabilitats mitjançant una assegurança 
de responsabilitat civil del personal directiu per aque-
lles actuacions que realitzin en l’exercici del seu càr-
rec i per la participació en òrgans col·legiats.


»2.4 El govern ha de fer extensiu el mecanisme de co-
bertura de responsabilitat mitjançant una assegurança 
de responsabilitat civil a tot treballadors públic que 
formi part d’òrgans col·legiats, encara que no tingui la 
condició de personal directiu.»


Disposicions addicionals


Primera. Llei Tributària de Catalunya


En el termini de tres mesos, el Govern trametrà al 
Parlament un projecte de Llei Tributària de Catalu-
nya, que regularà els procediments de gestió, liqui-
dació, inspecció i recaptació dels tributs suportats a 
Catalunya.


Segona. Modificació del Decret Legislatiu 
1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya


En el termini de tres mesos, el Govern trametrà al 
Parlament un projecte de llei de modificació del De-
cret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de preveu-
re els mecanismes d’inventari, divisió i reassignació 
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dels actius i passius de les administracions públiques 
amb presència actual a Catalunya o amb implicació a 
Catalunya, i que puguin ser afectades per una ratifica-
ció per part del Regne d’Espanya de la Convenció de 
Viena sobre Successió d’Estats en Matèria de Béns, 
Arxius i Deutes d’Estat de 1983.


Disposició derogatòria


Es deroga l’apartat Segon de l’article 17 de la Llei 6/2014, 
del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 


de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establi-
ment de normes en matèria de tributació, comerç i joc.


Disposició final


Aquesta llei entra en vigor el dia següent de la seva pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC
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PUNT 17 | PROPOSTA DE 
TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA


Projecte de llei de mesures en matèria de 
transparència i accés a la informació pública
Tram. 200-00035/10


Text que se sotmet a votació


Preàmbul


La Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern, 
regula a l’article 24 un règim de reclamació contra les 
resolucions expresses o presumptes de les adminis-
tracions públiques en matèria d’accés a la informació 
pública, que es pot interposar potestativament i amb 
caràcter previ a la seva impugnació en via contenciosa 
administrativa.


L’apartat 1 de la disposició addicional quarta de la llei 
estatal estableix que en els supòsits de resolucions dic-
tades per les administracions de les comunitats autò-
nomes i del seu sector públic i per les entitats locals 
compreses en el seu àmbit territorial, la resolució de la 
reclamació prevista a l’article 24, amb les excepcions 
que determina el segon paràgraf d’aquest mateix apar-
tat, correspon a l’òrgan independent que determinin 
les comunitats autònomes. L’apartat 2 de la mateixa 
disposició addicional preveu també que les comuni-
tats autònomes poden atribuir la competència per a la 
resolució de la reclamació a l’òrgan estatal creat a la 
llei i que a aquest efecte han de signar el corresponent 
conveni amb l’Administració General de l’Estat en el 
qual s’estipulin les condicions en què la Comunitat 
Autònoma sufragarà les despeses derivades de l’as-
sumpció de competències per part de l’òrgan estatal.


D’acord amb la disposició final novena de la llei esta-
tal, que preveu l’entrada en vigor d’aquest règim d’im-
pugnació el 10 de desembre de 2014, esdevé urgent 
l’adopció de la mesura que permeti determinar l’òrgan 
independent que té la competència per resoldre les re-
clamacions potestatives contra les resolucions expres-


ses o presumptes de les administracions públiques 
catalanes en matèria d’accés a la informació pública. 
La present llei resulta necessària, com a mesura que 
pot tenir caràcter provisional o temporal, fins que no 
estigui efectivament constituït l’òrgan designat per la 
Llei de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern aprovada pel Parlament de Catalunya. 
En aquestes circumstàncies, mitjançant la present 
llei s’atribueix de forma provisional aquesta compe-
tència a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
que, d’acord amb la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, és 
l’organisme independent que té per objecte garantir, 
en l’àmbit de les competències de la Generalitat, els 
drets a la protecció de dades personals i d’accés a la 
informació que hi està vinculada.


Article únic. Òrgan competent per resoldre 
les reclamacions en matèria d’accés a la 
informació pública


Contra les resolucions expresses o presumptes de les 
administracions públiques de Catalunya en matèria 
d’accés a la informació es pot interposar una reclama-
ció davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
en els termes establerts en la legislació vigent sobre 
transparència i accés a la informació pública.


Disposició addicional única. Àmbit subjectiu 
d’aplicació


Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per administracions 
públiques de Catalunya les enumerades en l’article 3 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost. Tanmateix, també és 
d’aplicació a les altres entitats enumerades a l’article 2 
de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, que es-
tiguin vinculades o siguin dependents o participades 
per les administracions públiques de Catalunya.


Disposició final. Entrada en vigor


Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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PUNT 18 | PROPOSTA DE 
TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA


Projecte de llei de modificació parcial de la 
Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 
Municipal de Barcelona
Tram. 200-00036/10


Text que se sotmet a votació


Projecte de llei de modificació de la Carta 
municipal de Barcelona


Preàmbul


De conformitat amb el que estableixen la disposi-
ció addicional sisena de la Llei de l’Estat 7/1985, 
del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LBRL), i l’article 89 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, la ciutat de Barcelona gaudeix del reconei-
xement legal d’un règim especial, regulat per la Llei 
22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal 
de Barcelona, i per la Llei de l’Estat 1/2006, del 13 
de març, per la qual es regula el règim especial del 
municipi de Barcelona, la qual reconeix així mateix al 
municipi un règim financer especial, en aplicació del 
que estableix l’article 161 del text refós de la Llei regu-
ladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004.


Transcorreguts més de quinze anys des de l’entrada 
en vigor de la Carta, el text legal ha estat objecte de 
dues modificacions: la primera, per mitjà de la Llei 
11/2006, del 19 de juliol, que va modificar-ne els ar-
ticles 3 i 11, sobre els símbols representatius de la 
ciutat, per tal d’adaptar-los a la normativa reguladora 
dels ens locals, i l’article 66.5, referent a l’aprovació 
definitiva de plans que comportin una modificació de 
zones verdes, espais lliures o equipaments esportius; 
la segona, per mitjà de la Llei 7/2010, del 21 d’abril, 
que va afegir al text legal un nou títol, el VIII, per tal 
d’incorporar-hi la regulació del Consell Econòmic i 
Social de Barcelona.


També en el pla legislatiu, i dins el mateix període, a 
més del reconeixement explícit de la garantia estatutà-
ria del règim especial barceloní, plasmada en l’article 
89 de l’Estatut, i de la regulació del tram de competèn-
cies estatals de la Carta, per mitjà de l’esmentada Llei 
de l’Estat 1/2006, cal destacar les nombroses modifi-
cacions introduïdes en la legislació bàsica sobre règim 
local per diverses lleis, entre les quals cal esmentar la 
Llei 11/1999, del 21 d’abril, de modificació de la Llei 
7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i altres mesures per al desenvolupament del go-
vern local, en matèria de trànsit, circulació de vehicles 
de motor i seguretat viària i en matèria d’aigües; la 
Llei 57/2003, del 16 de desembre, de mesures per a 


la modernització del govern local, i la Llei 27/2013, 
del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local. La disposició addicional cin-
quena d’aquesta darrera norma estableix que l’aplica-
ció dels seus preceptes al municipi de Barcelona s’ha 
d’entendre sens perjudici de les particularitats del rè-
gim especial que té reconegut, amb estricta subjecció 
als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.


Aquest marc normatiu abona l’oportunitat i la conve-
niència de modificar i actualitzar alguns preceptes de 
la Carta municipal de Barcelona, bé per a atendre de-
terminades necessitats institucionals de l’autogovern 
de la ciutat que requereixen l’empara d’una norma 
amb rang de llei, bé per a salvar el risc de petrificació 
del règim especial, que podria quedar desplaçat per 
les normes de règim general si les innovacions opera-
des en l’ordenament jurídic no es traslladen al règim 
específic del municipi.


Les modificacions que aquesta norma introdueix en 
la Llei 22/1998 afecten, dins el títol preliminar, l’arti-
cle 1.2 (garantia estatutària del règim especial i de les 
normes que l’integren), l’article 3 (protecció pública 
de la denominació Barcelona) i l’article 5 (sistema de 
fonts); dins el títol I, relatiu a l’organització del go-
vern municipal, l’article 11.3 (adequació dels acords a 
adoptar mitjançant el vot favorable de la majoria abso-
luta del nombre legal de membres del Consell Munici-
pal) i els articles 17.2 i 19.a (vot ponderat en l’exercici 
de funcions resolutòries per les Comissions del Con-
sell Municipal); dins el títol II, relatiu als districtes, 
l’article 22.2.g (impuls d’obres i serveis en l’àmbit dels 
districtes), l’article 23.1 (estatut dels membres dels 
consells de districte) i l’article 24.b (inspecció d’obres 
i serveis), i, dins el títol V, relatiu a l’organització mu-
nicipal executiva, l’article 52.1 (personal d’alta direc-
ció). Així mateix, aquesta llei afegeix a la llei modi-
ficada un nou títol, el novè, relatiu a la Sindicatura de 
Greuges de Barcelona, títol que es complementa amb 
una disposició transitòria dedicada a permetre en el 
futur l’elecció directa del síndic. Finalment, s’incor-
pora a la Carta una nova disposició addicional, refe-
rent a la Gaseta Municipal.


Article 1. Modificació de l’article 1 de la Llei 
22/1998


Es modifica l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 22/1998, 
del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelo-
na, que resta redactat de la manera següent: 


«2. La ciutat de Barcelona gaudeix d’un règim espe-
cial, garantit per l’article 89 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya i integrat per aquesta Carta, per la le-
gislació que regula el règim especial del municipi de 
Barcelona i per les disposicions emanades de l’Ajun-
tament de Barcelona en exercici de la seva potestat 
normativa.»
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Article 2. Modificació de l’article 3 de la Llei 
22/1998


S’afegeixen dos apartats, el 4 i el 5, a l’article 3 de la 
Llei 22/1998, amb el text següent: 


«4. Correspon a l’Ajuntament de Barcelona de protegir, 
preservar i promoure els valors simbòlics, el prestigi i la 
bona reputació associats a la denominació Barcelona.


»5. S’autoritza el Plenari del Consell Municipal de Bar-
celona per a desplegar per reglament les disposicions 
d’aquest article.»


Article 3. Modificació de l’article 5 de la Llei 
22/1998


Es modifica l’article 5 de la Llei 22/1998, que resta 
redactat de la manera següent: 


«1. Aquesta Carta es configura com a norma bàsica de 
l’ordenament jurídic propi del govern local de la ciutat 
de Barcelona. Qualsevol norma sectorial que afecti els 
governs locals ha de tenir en compte el règim especial 
de la ciutat de Barcelona, en els termes que estableix 
l’article 89 de l’Estatut d’autonomia.


»2. En tot allò que no sigui previst en aquesta Carta 
són aplicables les normes generals sobre règim local i 
les normes reguladores dels diferents sectors de l’ac-
ció pública.»


Article 4. Modificació de l’article 11 de la Llei 
22/1998


Se suprimeix la lletra j de l’apartat 3 de l’article 11 de 
la Llei 22/1998.


Article 5. Modificació de l’article 17 de la Llei 
22/1998


Es modifica l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 
22/1998, que resta redactat de la manera següent: 


«2. El nombre de regidors que pot designar cada grup 
municipal per a integrar les comissions del Consell 
Municipal ha d’ésser proporcional a la composició del 
Plenari. En les comissions en què no es pugui garantir 
aquesta proporcionalitat s’ha d’actuar amb vot ponde-
rat. Per a l’adopció d’acords de caràcter resolutori mit-
jançant aquest procediment és imprescindible que tots 
els membres d’un mateix grup polític votin en el ma-
teix sentit; altrament, s’ha d’utilitzar necessàriament 
el sistema de votació ordinària.»


Article 6. Modificació de l’article 19 de la Llei 
22/1998


Es modifica la lletra a de l’article 19 de la Llei 22/1998, 
que resta redactada de la manera següent: 


«a) La proporcionalitat en la composició de les co-
missions del Consell Municipal i la resolució de les 
votacions mitjançant vot ponderat en els supòsits en 
què no sigui possible aquesta proporcionalitat. Per a 
l’adopció d’acords de caràcter resolutori, s’entén que 
no hi ha empat si la igualtat de vots, essent idèntic el 
sentit en què hagin votat tots els membres de la Co-
missió d’un mateix grup municipal, es pot dirimir 
ponderant el nombre de vots amb què compta cada 
grup en el Plenari del Consell Municipal.»


Article 7. Modificació de l’article 22 de la Llei 
22/1998


Se suprimeix la lletra g de l’apartat 2 de l’article 22 de 
la Llei 22/1998.


Article 8. Modificació de l’article 23 de la Llei 
22/1998


Es modifica l’apartat 1 de l’article 23 de la Llei 
22/1998, que resta redactat de la manera següent: 


«1. El Reglament orgànic municipal ha de regular 
la composició dels consells de districte i l’elecció de 
llurs membres. El règim jurídic relatiu a llurs drets 
econòmics i prestacions socials és el mateix que el re-
latiu als membres electes de l’Ajuntament.»


Article 9. Modificació de l’article 24 de la Llei 
22/1998


Es modifica l’apartat b de l’article 24 de la Llei 
22/1998, que resta redactat de la manera següent: 


«b) Impulsar i inspeccionar els serveis i les obres del 
districte.»


Article 10. Modificació de l’article 52 de la Llei 
22/1998


Es modifica l’apartat 1 de l’article 52 de la Llei 
22/1998, que resta redactat de la manera següent: 


«1. Integren el personal de l’Ajuntament: 


a) El personal funcionari de carrera i el personal fun-
cionari interí.


b) El personal contractat laboral.


c) El personal eventual, nomenat per a ocupar llocs de 
confiança o assessorament especial.


d) El personal directiu i d’alta direcció, nomenat, ate-
nent criteris de competència professional i experièn-
cia, entre personal funcionari de carrera de l’Estat, 
de les comunitats autònomes o de les entitats locals 
o amb habilitació de caràcter nacional que pertanyi a 
cossos o escales classificats en el subgrup A1, llevat 
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que l’Alcaldia, en determinar els nivells essencials de 
l’organització municipal, d’acord amb el que disposa 
l’article 13.1.d, permeti que els titulars d’aquests òr-
gans directius, en consideració a les característiques 
específiques de llurs funcions, no tinguin l’esmentada 
condició de funcionari. En aquest cas, els nomena-
ments s’han de fer motivadament i d’acord amb crite-
ris de competència professional i experiència en llocs 
de responsabilitat en la gestió pública o privada.»


Article 11. Addició d’un títol a la Llei 22/1998


S’afegeix un títol, el IX, a la Llei 22/1998, amb el text 
següent: 


«Títol IX. Sindicatura de Greuges de Barcelona


»Article 143


»1. La Sindicatura de Greuges de Barcelona és la ins-
titució municipal que té la funció de defensar els drets 
fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans 
de Barcelona i, d’acord amb el que estableix l’article 
38.2, també de totes les persones que es trobin a la 
ciutat sense ésser-ne residents, especialment pel que 
fa als drets i les llibertats emparats per la Carta eu-
ropea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat. 
Amb aquesta finalitat pot supervisar les activitats de 
l’administració municipal.


»2. La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha de pre-
sentar anualment al Plenari del Consell Municipal un 
informe sobre la seva actuació.


»3. La Sindicatura de Greuges de Barcelona exerceix 
les seves funcions amb independència, objectivitat i 
imparcialitat. No pot rebre instruccions de cap òrgan, 
autoritat o càrrecs municipals.


»4. La persona titular de la Sindicatura de Greuges de 
Barcelona és elegida pel Plenari del Consell Municipal, 
a proposta de l’alcalde o alcaldessa, mitjançant acord 
adoptat per una majoria de dues terceres parts dels 
membres presents, que representin la majoria absoluta, 
si més no, del nombre legal de membres de la corpora-
ció. El càrrec rep la denominació de síndic de greuges 
de Barcelona o síndica de greuges de Barcelona.


»5. S’han de regular per reglament el procediment per 
al nomenament, la durada del mandat, el règim d’in-


compatibilitats i les causes de cessament de la persona 
titular de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, i 
també el règim jurídic aplicable a l’organització i el 
funcionament de la institució.»


Article 12. Addició d’una disposició addicional a 
la Llei 22/1998


1. S’afegeix una disposició addicional primera a la 
Llei 22/1998, amb el text següent: 


«Disposició addicional Primera


»La Gaseta Municipal de Barcelona és el diari ofici-
al de l’Ajuntament de Barcelona i té caràcter de do-
cument públic i autèntic i plena validesa jurídica. Es 
publica a la seu electrònica municipal i conté totes les 
disposicions, els actes, les informacions i els anuncis 
que hagin d’ésser objecte de publicació oficial per 
l’Ajuntament de Barcelona. En els casos determinats 
per la legislació vigent, aquesta publicació constitueix 
l’únic mitjà de publicitat oficial.»


2. La disposició addicional única de la Llei 22/1998 
passa a ésser disposició addicional segona.


Article 13. Addició d’una disposició transitòria 
a la Llei 22/1998


S’afegeix una disposició transitòria, la tercera, a la 
Llei 22/1998, amb el text següent: 


«Disposició transitòria Tercera


»En el supòsit que la legislació electoral reguli l’elec-
ció directa de la persona titular de la Sindicatura de 
Greuges de Barcelona, la proposta que l’alcalde o al-
caldessa ha de formular al Plenari del Consell Muni-
cipal en virtut de l’article 143.4 ha de recaure necessà-
riament en la persona que hagi estat elegida segons els 
resultats de l’escrutini corresponent.»


Disposició final. Entrada en vigor


Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata
lunya.
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PUNT 20 | DEBAT I VOTACIÓ


Projecte de llei del protectorat de les funda-
cions i de verificació de l’activitat de les as-
sociacions declarades d’utilitat pública
Tram. 200-00014/10


Dictamen de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans


A la presidenta del Parlament


La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la ses-
sió tinguda l’11 de desembre de 2014, ha estudiat el 
text del Projecte de llei del protectorat de les funda-
cions i de verificació de l’activitat de les associacions 
declarades d’utilitat pública (tram. 200-00014/10), la 
Proposició de llei del protectorat respecte de les fun-
dacions i les associacions d’utilitat pública (tram. 202-
00033/10), i la Proposició de llei del protectorat de 
les fundacions i associacions d’utilitat pública (tram. 
202-00041/10) i l’Informe de la Ponència.


Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 109.5 i 
6 del Reglament del Parlament, i recollint les modifi-
cacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’esta-
blir el dictamen següent: 


Projecte de llei del Protectorat de les 
Fundacions i de verificació de l’activitat de les 
associacions declarades d’utilitat pública


Preàmbul


I


Les fundacions privades han tingut un reconeixement 
i una regulació amplis a Catalunya des de l’aprovació 
de l’Estatut d’autonomia del 1979. La Llei 1/1982, del 
3 de març, de fundacions privades, establí una regu-
lació pròpia en l’àmbit del dret civil català. Aquesta 
regulació, fruit de l’experiència assolida i de la neces-
sària adequació a les circumstàncies derivades del pas 
del temps, fou posteriorment modificada per la Llei 
5/2001, del 2 de maig, de fundacions, i per la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que, al 
seu torn, ha estat objecte de canvis puntuals per mitjà 
de la Llei 7/2012, del 15 de juny.


Aquestes darreres normes s’emmarquen en el procés 
de codificació del dret civil català relatiu a les per-
sones jurídiques i, en exercici de la competència ex-
clusiva de la Generalitat en matèria de dret civil, des-
pleguen l’Estatut d’autonomia, en concret l’article 118, 
per tal d’establir i determinar el règim jurídic de les 
fundacions i les associacions declarades d’utilitat pú-


blica que compleixen llurs funcions majoritàriament 
a Catalunya.


Pel que fa a la regulació que el Codi civil fa del Pro-
tectorat, se circumscriu a una sèrie de disposicions 
bàsiques que es limiten a determinar-ne l’organitza-
ció, l’àmbit d’actuació i les funcions bàsiques.


Aquesta mínima regulació fou volguda i es degué a la 
naturalesa civil de la norma, fet que aconsellà diferir 
en una disposició independent de naturalesa adminis-
trativa la completa regulació del Protectorat. Fou en 
aquest sentit que la disposició transitòria quarta del lli-
bre tercer del Codi civil de Catalunya definí un seguit 
de funcions que corresponien a aquest òrgan mentre el 
Parlament no aprovés una llei del Protectorat.


Aquesta llei, doncs, pretén donar resposta al mana-
ment del legislador contingut en el llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, tot regulant les potestats del 
Protectorat i establint el règim que li ha de permetre 
de complir les funcions que legalment té encomana-
des, amb plena seguretat jurídica, de manera eficaç 
i eficient, i d’acord amb la finalitat que l’inspira i en 
justifica l’existència.


El Protectorat, de llarga tradició en el dret català, entès 
com l’òrgan que exerceix el control publicoadminis-
tratiu de les fundacions, té com a objectiu primordial 
garantir l’exercici recte del dret de fundació constitu-
cionalment reconegut. L’actuació d’aquest òrgan se 
subjecta al dret administratiu, per tal com exerceix 
prerrogatives pròpies de l’Administració pública sobre 
entitats de naturalesa jurídica privada que en altres 
persones jurídiques d’idèntica naturalesa es conside-
rarien exorbitants.


Aquesta llei també incorpora la necessària regulació 
del règim jurídic de l’òrgan de supervisió de les as-
sociacions que gaudeixen de la declaració d’utilitat 
pública, atesa la competència exclusiva que l’Estatut 
d’autonomia atorga a la Generalitat en matèria d’as-
sociacions, amb la finalitat de dotar-lo de les potestats 
necessàries per a l’exercici recte de les funcions que 
té encomanades. Aquesta regulació s’emmarca en els 
preceptes del llibre tercer del Codi civil de Catalunya 
i s’empara en les competències de la Generalitat en 
aquesta matèria derivades de la Llei orgànica 1/2002, 
del 22 de març, reguladora del dret d’associació, del 
Reial decret 1266/2007, del 24 de setembre, de traspàs 
de funcions de l’Administració de l’Estat a la Gene-
ralitat de Catalunya en matèria de declaració d’utili-
tat pública de les associacions i aplicació dels bene-
ficis fiscals a associacions i fundacions, i del Decret 
6/2008, del 21 de gener, pel qual s’assignen al Depar-
tament de Justícia les funcions traspassades a la Gene-
ralitat de Catalunya en aquesta matèria.


Aquesta regulació és una novetat en la legislació cata-
lana, per tal com atribueix a l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya la funció de seguiment de les 
associacions que hagin obtingut la declaració d’utili-
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tat pública, la qual, com és ben sabut, els comporta 
una sèrie d’obligacions.


Així, aquesta llei atribueix les funcions de seguiment 
de les associacions declarades d’utilitat pública a l’òr-
gan de supervisió d’aquestes entitats. Aquestes funci-
ons són exercides pels òrgans corresponents del depar-
tament competent en matèria d’associacions, mentre 
que el Protectorat exerceix les seves potestats respecte 
a les fundacions per mitjà dels òrgans corresponents 
del departament competent en matèria de fundacions.


La funció de seguiment o, si es prefereix, de verifi-
cació d’activitats, si bé té una certa semblança amb 
les tradicionals funcions atribuïdes al protectorat de 
les fundacions, manca de les facultats d’intervenció i 
fiscalització que té aquest últim, atès que les associ-
acions, per llur pròpia naturalesa, tenen mecanismes 
de control intern, bàsicament les assemblees generals, 
que no tenen les fundacions. Amb tot, per tal que les 
funcions de verificació serveixin a les finalitats per 
a les quals han estat previstes, aquesta llei atorga a 
l’òrgan de supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública la potestat sancionadora i inspectora 
respecte a determinades conductes associades als re-
quisits que motivaren la declaració d’utilitat pública.


El que justifica la intervenció de l’Administració de la 
Generalitat per mitjà del Protectorat i de l’òrgan de 
supervisió de les associacions d’utilitat pública és el 
fet que totes aquestes entitats persegueixen finalitats 
d’interès general, circumstància que aporta un ele-
ment substancial i diferenciador respecte a altres en-
titats privades amb interessos particulars, que tenen 
ànim de lucre i estan subjectes a regles de mercat. I 
d’ací prové la rellevància de la funció dels dits òrgans, 
que, com a integrants de l’Administració, han de ser-
vir amb objectivitat els interessos generals, d’acord 
amb els principis d’eficàcia, legalitat i objectivitat i 
amb ple sotmetiment a la llei i al dret que reconeix la 
Constitució.


El món fundacional i associatiu ha experimentat en 
els darrers anys un notable increment del seu volum 
d’activitat i de presència en la vida econòmica del 
país, en l’acompliment d’activitats de gran impacte, 
no només social sinó també econòmic. Aquest fet ha 
comportat que la informació que mou sigui cada ve-
gada més complexa i que les seves estructures s’hagin 
professionalitzat fortament.


Davant l’increment de la presència de les entitats pri-
vades com a coadjuvants en la resolució dels reptes de 
la societat actual, en què les organitzacions no gover-
namentals cada vegada tenen més pes, s’imposa una 
nova regulació d’acord amb les noves circumstàncies 
descrites. Una regulació que respecti l’autonomia de 
gestió i funcionament d’aquestes entitats, que els per-
meti una actuació àgil i eficient, i en la qual el Pro-
tectorat i l’òrgan de supervisió tinguin les potestats 
degudes per a assolir les finalitats preteses.


En aquest sentit, aquesta llei configura el Protectorat 
i l’òrgan de supervisió prenent com a base unes fun-
cions que s’adiuen amb les tècniques que la moderna 
Administració pública ha anat adoptant en les últimes 
dècades, per tal que ambdós òrgans puguin plantejar 
polítiques públiques per a abordar els nous reptes del 
sector, tot desenvolupant iniciatives orientades a po-
tenciar i enfortir el teixit d’aquestes entitats i, alhora, 
protegir els interessos dels beneficiaris de les activitats 
de les entitats subjectes a llur actuació. No debades, 
les entitats del tercer sector que, com l’Administració, 
persegueixen finalitats també d’interès general són les 
col·laboradores naturals de l’Administració, correlació 
i conjunció d’interessos a què pretén donar resposta i 
satisfacció aquesta llei.


En aquest context, la regulació que conté aquesta llei 
articula el Protectorat i l’òrgan de supervisió basant-se 
en criteris de llibertat i responsabilitat de les entitats, i 
també de flexibilitat i agilitat d’aquests òrgans, amb la 
finalitat d’assolir un equilibri adequat entre l’autono-
mia de gestió i funcionament de les entitats subjectes 
a la seva acció i els necessaris mecanismes d’assesso-
rament, foment i vetlla per l’interès general, en con-
cordança amb la voluntat del fundador i les finalitats 
d’aquestes entitats. Aquesta llei persegueix el foment 
de l’autoresponsabilitat de les entitats per tal de poder 
fer efectiva la mínima intervenció administrativa.


El protagonisme que al llarg dels anys han anat ad-
quirint les fundacions i les associacions declarades 
d’utilitat pública, com a entitats prestadores de serveis 
de tota naturalesa en favor dels ciutadans, han posat 
de manifest la necessitat de dotar l’Administració dels 
instruments adequats per a garantir l’ús i la destinació 
correctes dels ajuts i subvencions públics que sovint 
perceben les entitats sense afany de lucre, i també dels 
fons procedents de la captació ciutadana i dels pro-
vinents del mecenatge privat. Amb aquesta finalitat, 
aquesta llei articula un seguit de mesures de foment 
dels controls interns de les entitats i de responsabi-
lització dels patrons, i altres mesures que pretenen 
establir una cultura de transparència i regularitat d’ac-
tivitats en garantia dels finançadors públics i privats 
de les actuacions d’aquestes entitats. I alhora, atorga 
als òrgans administratius les potestats necessàries per 
a incrementar la col·laboració interadministrativa i 
institucional per tal de coordinar les funcions de se-
guiment, control i supervisió, i també per a actuar di-
rectament quan escaigui.


I, en aquesta línia, aquesta llei instaura en aquest àm-
bit una nova potestat: la sancionadora, amb la finalitat 
que actuï com a mecanisme dissuasiu de les conductes 
contràries a les obligacions administratives i com a 
mesura generadora de confiança per als qui contribu-
eixen al finançament d’aquestes entitats. Es tracta d’un 
mecanisme executiu que l’ordenament posa en mans 
de les administracions públiques per a contribuir que 
el projecte fundacional o associatiu es desenvolupi 
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conformement a l’interès general i a la voluntat del 
fundador. Així, es tipifiquen les conductes infractores 
en què més sovint s’aprecia que incorren les entitats 
i respecte a les quals la potestat sancionadora esdevé 
un mecanisme efectiu per a evitar l’ús de mecanismes 
d’intervenció més agressius.


Aquesta nova potestat es regula des de la perspectiva 
i la clara consciència de la naturalesa privada de les 
fundacions i, per tant, amb ple respecte per la relació 
de subjecció especial d’aquestes entitats que estableix 
el llibre tercer.


Així mateix, en el marc de les noves polítiques pú-
bliques adreçades a la simplificació de tràmits, s’han 
establert mecanismes per a potenciar l’ús dels mitjans 
electrònics en les relacions entre l’Administració i els 
ciutadans, i també la col·laboració entre institucions. 
En són un exemple les funcions que en matèria de 
fundacions s’atribueixen a l’Oficina de Gestió Empre-
sarial, per tal que les fundacions puguin fer una única 
presentació dels comptes anuals davant les instituci-
ons i els departaments de la Generalitat que tenen tí-
tols jurídics transversals per a verificar-los.


II


L’estructura d’aquesta llei s’organitza en cinc títols, vuit 
disposicions addicionals, una disposició transitòria, 
una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.


El títol I regula les disposicions generals (capítol I) i la 
transparència (capítol II).


El títol II regula el Protectorat com l’òrgan que com-
pleix la funció de l’Administració de vetllar per l’exer-
cici recte del dret de fundació. Alhora, aquesta llei 
declara explícitament que el Protectorat compleix les 
seves funcions amb ple respecte per l’autonomia de 
gestió i funcionament de les fundacions.


El títol III regula l’òrgan de supervisió de les associa-
cions declarades d’utilitat pública, atès que els avan-
tatges derivats de la declaració justifiquen la implica-
ció de l’Administració. És destacable que la regulació 
de l’òrgan de supervisió de les associacions declara-
des d’utilitat pública que fa aquesta llei, no amplia, 
en sentit estricte, l’àmbit subjectiu del Protectorat que 
estableix el llibre tercer del Codi civil, ja que el títol 
habilitant d’aquesta circumstància deriva de l’al·ludida 
transferència de les funcions sobre aquesta matèria. 
En efecte, pel que fa a l’àmbit objectiu, cal posar en 
relleu que, tractant-se el dret d’associació d’un dret 
fonamental constitucionalment reconegut, les funci-
ons de l’òrgan de supervisió de les associacions de-
clarades d’utilitat pública regulades per aquesta llei 
se circumscriuen als aspectes estrictament necessaris 
per al compliment de les funcions transferides: asses-
sorar les associacions que ja tenen aquesta condició 
perquè mantinguin el reconeixement que se’ls ha ator-
gat, exercir facultats de supervisió per a assegurar la 
dita circumstància i el compliment de les obligacions 


que en deriven, i revocar l’esmentada condició quan 
escaigui, atesos els avantatges de mecenatge que duu 
associats.


El títol IV regula el règim jurídic dels actes del Pro-
tectorat i de l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública. Està organitzat en quatre 
capítols.


El capítol I estableix el règim jurídic. El capítol II in-
corpora com a novetat les relacions del Protectorat 
amb les entitats vinculades a les fundacions i a les as-
sociacions declarades d’utilitat pública. Defineix en
titat vinculada als efectes d’aquesta llei, tant pel que 
fa a l’obligació de comunicar l’acumulació de càrrecs 
com al deure de presentar els comptes de les entitats 
vinculades i de les dominants del grup. Alhora, esta-
bleix un règim singular en matèria de conflicte d’in-
teressos respecte a les entitats vinculades que formen 
part d’un grup, amb la finalitat de fer compatibles les 
conseqüències jurídiques de l’esmentada circumstàn-
cia amb les finalitats preteses per les regles de conflic-
tes d’interessos. Certament, les relacions, en l’aspecte 
comptable, de les fundacions i les associacions decla-
rades d’utilitat pública amb altres entitats ja havien 
estat parcialment regulades pel Codi civil de Catalu-
nya, que estableix l’obligació per a la fundació, si és 
l’entitat dominant d’un grup, de formular els comptes 
anuals consolidats d’acord amb el que estableix la le-
gislació mercantil. Aquesta llei pretén possibilitar una 
visió més global de les situacions en què concorren 
diverses entitats sense ànim de lucre que actuen a la 
pràctica amb uns mateixos criteris, ja que es considera 
convenient de disposar, en aquests casos, d’una infor-
mació millor que permeti situar les diverses entitats 
i els diversos interessos confluents. I, alhora, s’esta-
bleix com a potestatiu un règim singular de retiment 
de comptes per a entitats que formen un grup a l’em-
para de la normativa mercantil, independentment de 
la naturalesa jurídica de les entitats que el conformen.


El capítol III regula les relacions de col·laboració entre 
el Protectorat i l’òrgan de supervisió de les associaci-
ons declarades d’utilitat pública i els òrgans d’altres 
administracions i altres organismes públics amb com-
petències de control i fiscalització, i entre aquells i els 
notaris, alhora que fomenta l’ús dels mitjans electrò-
nics de consulta. El capítol IV completa la regulació 
de la intervenció temporal de les fundacions que fa 
l’article 336-4 del Codi civil de Catalunya.


El títol V regula la potestat inspectora i el règim san-
cionador. Està organitzat en dos capítols.


El capítol I regula la potestat inspectora del Protec-
torat i de l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública, dels quals determina, 
entre altres aspectes, l’abast, el contingut, les facul-
tats i el procediment, com a elements de garantia dels 
subjectes inspeccionats i de seguretat jurídica per a 
tots els actors que hi intervenen. La inspecció, d’acord 
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amb el Codi civil de Catalunya, és pertinent si hi ha 
indicis d’irregularitats de qualsevol índole, però, per 
la seva transcendència i per raons de seguretat jurí-
dica, aquesta llei ha optat per enumerar amb caràcter 
enunciatiu i no limitatiu els supòsits que faculten per a 
l’exercici de la potestat, com ara el fet de no presentar 
els comptes durant dos exercicis, la falta de declaració 
responsable o de sol·licitud d’autorització per a fer les 
operacions que en requereixen, l’incompliment reite-
rat dels requeriments del Protectorat o la destinació 
de recursos a despeses no relacionades amb l’objecte 
fundacional, entre d’altres. Es tracta d’una funció de 
caràcter planificat conforme a criteris objectius, i no 
pas aleatoris, com havia estat fins a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.


El capítol II regula el règim sancionador aplicable a 
les infraccions en què incorrin les entitats que regula 
aquesta llei i a les sancions de caràcter administra-
tiu. Aquesta regulació pretén esdevenir un element 
de garantia del compliment efectiu de la voluntat 
fundacional i associativa i del funcionament correc-
te de l’entitat. Seguint el règim de responsabilitat que 
estableix el llibre tercer, aquesta llei fa responsables 
els membres dels òrgans de govern i les persones que 
exerceixen funcions de direcció de les infraccions 
comeses, en els casos en què la responsabilitat sigui 
individualitzable. La llei es limita a tipificar com a in-
fraccions un reduït nombre de supòsits, atès que les 
conductes infractores més importants ja tenen altres 
mecanismes indirectes de sanció establerts pel llibre 
tercer, com la impossibilitat d’obtenir subvencions o 
la ineficàcia dels actes, i, per tant, la sanció que com-
porten es planteja com a mesura dissuasiva. Quant a 
les sancions establertes, es complementen les de ca-
ràcter econòmic amb el tancament registral parcial i 
l’amonestació, segons el tipus d’infracció. Per a la gra-
duació de les sancions, destaca la inclusió del fet que 
l’entitat es nodreixi de fons públics o fons provinents 
de captació pública, atesa la naturalesa d’aquestes en-
titats i la finalitat que persegueix l’acció protectora 
que, envers ella, exerceix l’òrgan corresponent.


De les nou disposicions addicionals, cal destacar les 
relatives a la presentació unificada de comptes, que 
s’articula com un mecanisme per a fer efectiu el dret 
dels ciutadans a no presentar documents que ja tingui 
l’Administració i a obtenir informació i fer tràmits des 
d’una finestra única.


La disposició transitòria única regula el règim transito-
ri del deure de comunicació de l’acumulació de càrrecs.


En virtut de la disposició derogatòria única, es dero-
ga la Llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions, que 
mantenia vigent algun precepte no derogat per la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi ci-
vil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i 
la disposició transitòria quarta de la Llei 4/2008, que 
estableix les funcions que corresponen al Protectorat 
mentre el Parlament no aprovi una llei del Protectorat.


Pel que fa a les disposicions finals, és remarcable la 
que conté el manament adreçat als departaments de 
la Generalitat per tal que adoptin les actuacions orga-
nitzatives i tecnològiques corresponents que permetin 
la interoperabilitat dels sistemes i aplicacions per a 
fer efectius els manaments d’aquesta llei. També són 
destacables les modificacions de diversos articles del 
Codi civil: d’una banda, per a adequar a aquesta llei 
la normativa que li serveix de base, com ara el llibre 
tercer, i, de l’altra, per a esmenar algunes disfuncions 
tècniques que s’han detectat. Per aquest motiu, es mo-
difiquen els articles 315-2, 315-8, 331-6, 332-13, 333-
2, 333-11 i 335-1.


Títol I. Disposicions generals i transparència


Capítol I. Disposicions generals


Article 1. Objecte 


L’objecte d’aquesta llei és regular el contingut i l’abast 
de les funcions del Protectorat i l’òrgan de supervisió de 
les associacions d’utilitat pública i el règim jurídic que 
els és aplicable.


Article 2. Naturalesa jurídica i dependència 
funcional del Protectorat i de l’òrgan de 
supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública


1. El Protectorat és l’òrgan de l’Administració que té 
encomanada la funció de vetllar pel recte exercici del 
dret de fundació i d’assegurar que el funcionament 
de les fundacions s’ajusti a la legalitat vigent, en els 
termes establerts per l’article 336-2 del Codi civil de 
Catalunya.


2. El Protectorat exerceix les seves funcions per mitjà 
dels òrgans del departament competent en matèria de 
fundacions i, pel que fa a les fundacions especials, per 
mitjà del dit departament i el departament competent 
en matèria de caixes d’estalvis, en els termes esta-
blerts per l’article 67 del text refós de la Llei de caixes 
d’estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2008, de l’11 de març.


3. L’òrgan de supervisió de les associacions decla-
rades d’utilitat pública és l’encarregat de vetllar pel 
manteniment dels requisits que motivaren la declara-
ció d’utilitat pública.


4. L’òrgan de supervisió de les associacions declara-
des d’utilitat pública exerceix les seves funcions per 
mitjà dels òrgans del departament competent en matè-
ria d’associacions.


Article 3. Àmbit d’actuació 


L’Administració de la Generalitat exerceix les seves 
potestats sobre les fundacions i associacions següents: 
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a) Les fundacions que acompleixen majoritàriament 
llur activitat a Catalunya i, en allò que els sigui apli-
cable d’acord amb el llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, les delegacions de fundacions estrangeres.


b) Les fundacions especials a què fa referència el text 
refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya.


c) Les associacions declarades d’utilitat pública sot-
meses a la legislació catalana.


Capítol II. Transparència


Article 4. Concepte i subjectes responsables


1. La transparència és un bé públic essencial que con-
tribueix a generar la confiança de la societat en les 
entitats i respon al compromís ètic d’aquestes de retre 
comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.


2. Correspon a les fundacions i les associacions d’uti-
litat pública fer efectiva la transparència de llurs or-
ganitzacions. L’aprovació dels diversos instruments 
de transparència s’ha de comunicar al Protectorat o a 
l’òrgan de supervisió de les associacions d’utilitat pú-
blica, segons que correspongui.


Article 5. Abast de la transparència 


1. La transparència ha tenir un abast suficient per a 
permetre als ciutadans, als grups d’interès i a les ad-
ministracions d’accedir a informació rellevant, actua-
litzada i veraç sobre l’entitat. La informació ha d’ésser 
fàcilment localitzable en el web de l’entitat i en altres 
mitjans accessibles al públic.


2. El nivell de subjecció de les fundacions i les associ-
acions d’utilitat pública als instruments de transparèn-
cia que estableix aquest capítol s’ha de fixar per mitjà 
d’una ordre del conseller del departament competent 
en matèria de fundacions i associacions, en funció de 
la dimensió de les entitats i de l’origen de les fonts de 
finançament.


3. Per a determinar el nivell de subjecció de les fun-
dacions i les associacions d’utilitat pública als instru-
ments de transparència en funció de llur dimensió, cal 
tenir en compte la tipologia d’entitats que estableix 
el Pla de comptabilitat de les fundacions i les asso-
ciacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya. Juntament amb la tipologia d’entitats, cal 
tenir també en compte, com una circumstància dife-
renciadora, els casos en què les entitats estan legal-
ment obligades a fer auditar llurs comptes.


4. Per a determinar el nivell de subjecció de les funda-
cions i associacions d’utilitat pública als instruments 
de transparència en funció de l’origen de les fonts de 
finançament, cal tenir en compte els casos en què al-
menys el 40% dels ingressos de les entitats provenen 
de les administracions públiques per mitjà de sub-
vencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de 


prestació de serveis, i també si han rebut ingressos de 
qualsevol tipus provinents de qualsevol administra-
ció pública per un valor superior a 60.000 euros en el 
conjunt de l’exercici. Cal tenir també en compte, com 
una circumstància diferenciadora, els casos en què les 
entitats estan subjectes al control financer de la Inter-
venció General de la Generalitat i de la Sindicatura de 
Comptes.


Article 6. Informació rellevant


1. Les dades sobre la missió de l’entitat, l’estructura 
directiva i de govern i els resultats de les activitats 
acomplertes són informació rellevant.


2. Pot formar part de la informació rellevant la infor-
mació relativa a: 


a) Els fins de les entitats i llurs activitats.


b) Les principals línies estratègiques d’actuació.


c) Els estatuts, la composició dels òrgans de govern i 
de l’equip directiu, i l’estructura organitzativa.


d) El web i les adreces de correu postal i electrònic a 
les quals es pot adreçar el públic en general.


e) El programa i la memòria anual d’activitats.


f) El col·lectiu de beneficiaris atesos.


g) Els estats financers, les auditories, si escauen, i la 
memòria econòmica.


h) El codi de bon govern i bones pràctiques de gestió.


i) El balanç social.


j) L’informe de govern corporatiu.


k) L’informe anual del codi de conducta.


l) Els concursos, els contractes i les licitacions.


m) Les altres qüestions que estableixin les lleis.


Títol II. El Protectorat 


Article 7. Finalitats del Protectorat


1. El Protectorat vetlla perquè es compleixin les finali-
tats fundacionals, les disposicions legals i els estatuts 
de les fundacions i perquè es respecti la voluntat fun-
dacional.


2. El Protectorat exerceix les seves funcions respec-
tant l’autonomia de gestió i funcionament de les fun-
dacions.


Article 8. Funcions d’assessorament


1. Corresponen al Protectorat les funcions d’assesso-
rament en els termes establerts pel Codi civil de Ca-
talunya.
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2. Correspon al Protectorat atendre les consultes d’in-
terès general que li facin les persones que hi tinguin 
un interès legítim si no comporten una prequalificació 
d’actes, negocis i documents.


Article 9. Funcions de registre 


1. Corresponen al Protectorat les funcions de registre 
següents: 


a) Resoldre les sol·licituds d’inscripció de les funda-
cions, dels fons especials i de les delegacions d’enti-
tats regulades per altres lleis que s’hagin d’inscriure 
a Catalunya.


b) Qualificar el contingut dels actes inscriptibles, 
d’acord amb el que resulta dels documents en virtut 
dels quals se sol·licita la inscripció i dels assentaments 
registrals.


c) Resoldre les sol·licituds de les modificacions d’esta-
tuts, la fusió, l’escissió i la dissolució de les fundaci-
ons i de llurs fons especials.


d) Certificar i emetre notes simples informatives so-
bre els assentaments registrals. La publicitat del regis-
tre es fa efectiva per mitjans electrònics.


e) Garantir l’accés efectiu a les dades del registre.


f) Els altres actes a què fa referència l’article 315-2 del 
Codi civil de Catalunya.


Article 10. Funcions de supervisió 


Corresponen al Protectorat, en matèria de supervisió i 
tutela de les fundacions, les funcions següents: 


a) Vetllar pel compliment efectiu de la voluntat funda-
cional, de les disposicions legals i dels estatuts, mit-
jançant la verificació dels comptes anuals i els altres 
instruments que estableixen les lleis.


b) Verificar que els recursos econòmics de la fundació 
han estat aplicats a les finalitats fundacionals.


c) Comprovar que les fundacions actuen amb criteris 
d’imparcialitat i no-discriminació en la determinació 
de beneficiaris.


d) Autoritzar els actes per als quals el llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya estableix aquesta modalitat 
de supervisió.


e) Rebre la informació dels actes amb transcendèn-
cia econòmica que les fundacions han de comunicar 
d’acord amb el Codi civil de Catalunya.


f) Verificar la conformitat de les dades de les declara-
cions responsables.


g) Exercir l’acció de responsabilitat contra els patrons 
en els supòsits que estableix el Codi civil de Catalunya.


h) Exercir l’acció d’impugnació d’acords, decisions o 
actes contraris a la llei o als estatuts o que lesionin 
l’interès de la fundació o dels fons especials.


i) Exercir les funcions de suplència en els supòsits que 
estableix el Codi civil de Catalunya.


j) Emetre els requeriments per tal que el patronat 
adopti les mesures necessàries per a corregir les situ-
acions d’incompliment a què fan referència les lleis.


k) Interpretar, suplir i integrar la voluntat fundacio-
nal, a petició de l’òrgan de govern de la fundació o 
d’ofici, en els supòsits que estableix el Codi civil de 
Catalunya.


l) Exercir les funcions d’inspecció.


m) Instar la intervenció temporal i exercir les accions 
judicials pertinents.


n) Exercir la potestat sancionadora en els termes que 
estableix aquesta llei.


o) Les altres que li atribueixin les lleis.


Article 11. Funcions de suplència i de 
nomenament de patrons 


1. El Protectorat, com a garant del correcte exercici 
del dret de fundació, pot exercir les funcions de su-
plència i de nomenament de patrons que li reconeix el 
Codi civil de Catalunya.


2. El Protectorat, mentre compleix les funcions de su-
plència, ha d’adoptar, si cal, les mesures provisionals 
necessàries per a protegir el patrimoni destinat a la 
fundació i la voluntat de la persona fundadora.


Títol III. Òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública


Article 12. Supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública


1. Les funcions de supervisió de les associacions de-
clarades d’utilitat pública corresponen a l’òrgan com-
petent en matèria d’associacions, el qual ha de vetllar 
pel manteniment dels requisits i les condicions que 
motivaren la declaració d’utilitat pública.


2. L’òrgan competent que exerceix les funcions de su-
pervisió, sens perjudici del que estableix l’apartat 1, 
ha de respectar l’autonomia de gestió i funcionament 
de les associacions declarades d’utilitat pública, si bé 
hi ha de promoure la creació d’òrgans de control in-
tern, amb la finalitat que duguin a terme accions de 
control sobre la gestió i la regularitat dels processos i 
procediments interns d’actuació.


Article 13. Funcions d’assessorament i registre


Corresponen a l’òrgan de supervisió de les associaci-
ons declarades d’utilitat pública les funcions d’asses-
sorament i registre següents: 


a) Assessorar les associacions declarades d’utilitat pú-
blica sobre aspectes legals que incideixen en el man-
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teniment dels requisits que en motivaren la declaració 
d’utilitat pública.


b) Exercir les funcions de registre a què fa referència 
l’article 315-2 del Codi civil de Catalunya.


c) Donar publicitat de la declaració d’utilitat pública 
de les associacions i de les finalitats que persegueixen 
i, si s’escau, de la revocació de la declaració.


Article 14. Funcions de supervisió


1. Corresponen a l’òrgan de supervisió de les associa-
cions declarades d’utilitat pública les funcions de su-
pervisió següents: 


a) Requerir a l’associació que adopti les mesures per-
tinents per a solucionar les deficiències i corregir les 
situacions d’incompliment, abans d’exercir les altres 
potestats que estableix aquesta llei.


b) Revocar la declaració d’utilitat pública de l’associ-
ació, amb la instrucció prèvia del procediment corres-
ponent, en els supòsits següents: 


1r. L’incompliment de la presentació dels comptes 
anuals.


2n. El retiment de comptes efectuat sense respectar la 
normativa vigent.


3r. La manca de presentació dels informes que li si-
guin requerits sobre les activitats que acompleix en 
compliment de les seves finalitats.


4t. La destinació de recursos, segons els informes a 
què fa referència el supòsit 3r., a despeses clarament 
no relacionades amb les activitats que permeteren 
l’obtenció de la declaració d’utilitat pública.


5è. L’indici d’irregularitats, deduït dels informes a què 
fa referència el supòsit 3r., respecte als ajuts, avals, 
préstecs o subvencions de caràcter públic percebuts.


6è. La pèrdua de qualsevol dels requisits necessaris 
per a obtenir i mantenir vigent la declaració d’utilitat 
pública.


2. L’òrgan de supervisió de les associacions declara-
des d’utilitat pública exerceix la funció de supervisió 
per mitjà, entre altres instruments, de la verificació 
dels comptes anuals i de les altres fonts d’informació 
al seu abast, que comprèn examinar la documentació 
presentada i comprovar que s’adequa a la normativa 
vigent. Amb aquesta finalitat, l’òrgan competent en 
matèria d’associacions també pot sol·licitar aclari-
ments als membres dels òrgans de l’associació, con-
sultar la documentació que fonamentà la declaració 
d’utilitat pública i sol·licitar que s’actualitzin els certi-
ficats relatius al compliment de les obligacions tribu-
tàries i amb la Seguretat Social i sobre el cens d’acti-
vitats econòmiques.


Títol IV. Règim jurídic dels actes del 
Protectorat i de l’òrgan de supervisió de les 
associacions declarades d’utilitat pública


Capítol I. Règim jurídic


Article 15. Òrgans competents


1. Correspon al conseller del departament competent 
en matèria de fundacions i associacions resoldre els 
procediments següents: 


a) Inscripció, modificació, fusió, escissió, transforma-
ció i dissolució de fundacions.


b) Trasllats de protectorat de les fundacions.


c) Inscripció de fons especials.


d) Exercici de les accions judicials i sol·licitud d’in-
tervenció temporal de les fundacions i d’adopció de 
mesures cautelars.


e) Declaració d’utilitat pública de les associacions i 
revocació de la declaració.


2. Correspon al director general que exerceix les fun-
cions del Protectorat resoldre els procediments no in-
closos en l’apartat 1.


Article 16. Recursos


1. Les resolucions del conseller del departament compe-
tent en matèria de fundacions i associacions exhaurei-
xen la via administrativa. Contra aquestes resolu cions 
es pot interposar un recurs potestatiu de reposició, en 
els termes que estableix la legislació del règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o bé directament un recurs contenci-
ós administratiu en els termes que estableix la legisla-
ció de la jurisdicció contenciosa administrativa.


2. Contra les resolucions dictades per la unitat directi-
va competent en matèria de fundacions i associacions 
es pot interposar un recurs d’alçada davant del conse-
ller competent, en els termes que estableix la legisla-
ció del règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.


Capítol II. Entitats vinculades a les fundacions 
i les associacions declarades d’utilitat pública 


Article 17. Entitats vinculades i conflicte 
d’interessos 


1. Són entitats vinculades, als efectes d’aquesta llei, 
les persones jurídiques en les quals es doni alguna de 
les circumstàncies següents: 


a) Que els membres dels respectius òrgans de govern 
coincideixin en més d’un 30% segons els criteris que 
estableix l’article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya.







 19 | Sessió plenària 46


b) Que les operacions amb transcendència econòmica 
entre aquestes entitats representin més del 20% del to-
tal de despeses de l’exercici comptable anual de qual-
sevol d’elles.


c) Que l’immobilitzat d’una de les entitats provingui 
o hagi estat aportat en més d’un 30% per una altra 
entitat.


2. A les entitats vinculades que integren un grup no 
els són aplicables les regles relatives al conflicte d’in-
teressos de l’article 312-9 del Codi civil de Catalunya, 
quan facin operacions entre elles.


3. Les operacions fetes entre les entitats vinculades a 
què fa referència l’apartat 2 s’han de fer constar en la 
memòria anual d’activitats de les entitats que regula el 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya.


Article 18. Acumulació de càrrecs


1. Els membres dels òrgans de govern i les persones 
amb funcions de direcció o amb funcions delegades 
dels òrgans de govern de les fundacions i les associ-
acions declarades d’utilitat pública que tinguin poder 
de decisió directament o indirectament en alguna en-
titat vinculada a aquestes han de comunicar aquesta 
circumstància als òrgans de govern de les entitats 
afectades i al Protectorat.


2. En el supòsit a què fa referència la lletra a de l’apar-
tat 1 de l’article 17, la comunicació de l’acumulació 
de càrrecs s’ha de fer en el termini d’un mes a comp-
tar del moment en què es produeix l’acumulació de 
càrrecs. En els supòsits de vinculació a què fan refe-
rència les lletres b i c de l’apartat 1 de l’article 17, si 
comporten l’exercici de funcions de govern o direcció 
en l’entitat vinculada, la comunicació s’ha de fer en el 
termini d’un mes a comptar de la data de tancament 
de l’exercici comptable en què es produeix la circums-
tància corresponent.


Article 19. Comptes de les entitats vinculades i 
de les entitats dominants d’un grup


1. Les fundacions i les associacions declarades d’uti-
litat pública que siguin entitats vinculades han de pre-
sentar els comptes anuals juntament amb els de les 
entitats amb les quals es vinculen.


2. Les fundacions i les associacions declarades d’utili-
tat pública dominants d’un grup integrat per societats 
de capital que, d’acord amb el Codi civil de Catalu-
nya, han de formular els comptes consolidats poden 
optar per presentar-los davant el Protectorat d’acord 
amb el que estableix l’apartat 1. Són entitats domi-
nants d’un grup les que compleixin els requisits que 
estableix l’article 42 del Codi de comerç.


Capítol III. Deure de col·laboració 


Article 20. Col·laboració amb el Protectorat 
i amb l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública 


1. Les administracions i institucions públiques com-
petents per a fiscalitzar i verificar els comptes de les 
fundacions i adoptar les mesures consegüents d’acord 
amb llurs ordenaments sectorials han de comunicar al 
Protectorat les mesures correctores i els actes d’inter-
venció que adoptin en aquesta matèria.


2. El Protectorat i l’òrgan de supervisió de les associ-
acions declarades d’utilitat pública han de mantenir 
vies de col·laboració permanents amb les corporacions 
representatives dels notaris i els registradors de la pro-
pietat, mercantils i de béns mobles, amb la finalitat 
d’assolir la necessària coordinació de les competènci-
es respectives, en benefici de les fundacions i les asso-
ciacions declarades d’utilitat pública.


3. Els notaris, sens perjudici dels instruments de col-
laboració i cooperació a què fa referència l’apartat 2, 
a més de les obligacions que estableixen la normativa 
notarial i el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
han de trametre d’ofici al Protectorat una còpia autèn-
tica electrònica de les escriptures en què elevin a pú-
blics actes inscriptibles en el Registre de Fundacions. 
En tots els casos s’han d’utilitzar mitjans telemàtics.


4. El Protectorat i l’òrgan de supervisió de les asso-
ciacions declarades d’utilitat pública, en l’exercici de 
llurs funcions, poden sol·licitar informació o assistèn-
cia als òrgans i entitats de les administracions públi-
ques, i a altres institucions i corporacions.


Article 21. Col·laboració entre administracions 
públiques 


1. El Protectorat i l’òrgan de supervisió de les associ-
acions declarades d’utilitat pública han de comunicar 
a l’Administració tributària l’incompliment per part de 
les fundacions i les associacions d’utilitat pública de 
l’obligació de presentar els comptes i de les possibles 
irregularitats tributàries detectades.


2. El Protectorat es pot adreçar a les autoritats que 
exerceixen les funcions de protectorat d’entitats no 
subjectes a la legislació catalana per a demanar-los 
la informació i la col·laboració necessàries si les dites 
entitats acompleixen activitats a Catalunya.


3. El Protectorat i l’òrgan de supervisió de les asso-
ciacions declarades d’utilitat pública han de posar a 
disposició de les administracions públiques que ho sol-
licitin, d’acord amb els mitjans que es determinin per 
reglament, almenys, la informació següent: 


a) Les dades sobre la presentació de comptes de cada 
fundació o associació d’utilitat pública, amb l’especi-
ficació dels exercicis pendents de presentació.







 20 | Sessió plenària 46


b) Les sancions imposades i les actuacions adminis-
tratives o judicials exercides pel Protectorat o l’òrgan 
de supervisió, amb l’especificació de les resolucions 
dictades i de llur fermesa.


c) Les subvencions rebudes per les entitats que hagin 
estat comunicades per les administracions al Protec-
torat i a l’òrgan de supervisió.


d) Els balanços socials de les entitats, si els han apor-
tat al Protectorat o a l’òrgan de supervisió.


Capítol IV. Intervenció temporal de les 
fundacions


Article 22. Intervenció temporal de les 
fundacions


La sol·licitud d’intervenció judicial a què fa referència 
l’article 336-4 del Codi civil de Catalunya ha d’inclou-
re els fets que la motiven, les mesures que es propo-
sen, el termini d’intervenció i, si escau, les persones 
o entitats que es proposen per a exercir temporalment 
les funcions del patronat. Si escau, la sol·licitud pot 
incloure la petició de mesures cautelars, inclosa la 
suspensió dels patrons, si la gravetat de les irregula-
ritats i la salvaguarda dels interessos de la fundació 
ho aconsellen.


Títol V. Potestat inspectora i règim 
sancionador


Capítol I. Potestat inspectora del Protectorat 
i de l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública


Article 23. Abast i contingut de la potestat 
inspectora del Protectorat i de l’òrgan de 
supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública


1. El Protectorat i l’òrgan de supervisió de les asso-
ciacions declarades d’utilitat pública exerceixen la po-
testat inspectora amb la finalitat de vetllar pel recte 
exercici del dret de fundació i pel manteniment dels 
requisits en què es fonamenta la declaració d’utilitat 
pública.


2. Les causes d’inspecció de fundacions i associaci-
ons declarades d’utilitat pública són, entre d’altres, les 
següents: 


a) No presentar els comptes anuals de les fundacions 
i de llurs entitats vinculades o de les associacions i, 
quan correspongui, l’auditoria externa, en els terminis 
legalment establerts.


b) Fer operacions sense l’autorització prèvia en els 
casos en què aquesta sigui preceptiva, o fer operaci-
ons subjectes a declaració responsable sense haver-la 


adoptada i presentada prèviament en els termes que 
estableix l’article 332-13 del Codi civil de Catalunya.


c) Desatendre els requeriments del Protectorat i de 
l’òrgan de supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública, o respondre-hi de manera notòria-
ment insuficient. Es considera resposta notòriament 
insuficient el fet que els membres de l’òrgan de govern 
de les entitats no informin sobre els elements respecte 
als quals han estat requerits a fer-ho.


d) Incomplir les condicions que han motivat l’atorga-
ment d’ajuts, avals o subvencions o d’altres irregulari-
tats relacionades amb els dits actes.


e) No renovar els membres dels òrgans de govern de 
les entitats després de dos anys des del moment en què 
es produeix el venciment dels nomenaments dels òr-
gans de govern.


f) Incomplir el deure de cobrir les vacants que es 
produeixin en el patronat, de manera que es dificulti 
l’acompliment de les activitats fundacionals.


g) No respectar el règim d’incompatibilitats en els 
nomenaments de personal directiu o en la realització 
d’actes, contractes, prestacions i serveis de qualsevol 
mena que infringeixin les incompatibilitats personals 
que estableix la legislació aplicable.


h) No respondre, de manera reiterada, als requeri-
ments del Protectorat, o presentar-hi una resposta no-
tòriament insuficient.


i) Mantenir una inactivitat continuada durant almenys 
dos exercicis consecutius, tot i haver estat requerida 
per l’òrgan competent per a esmenar el defecte.


j) No destinar el percentatge que estableix la llei al 
compliment de les finalitats fundacionals o associati-
ves, tot i haver estat requerida per l’òrgan competent 
per a esmenar el defecte.


k) Patir un deteriorament dels fons propis que incapa-
citi la fundació o l’associació per a complir les finali-
tats fundacionals o associatives, tot i haver estat reque-
rida per l’òrgan competent per a esmenar el defecte.


l) Destinar recursos a despeses no relacionades direc-
tament amb l’objecte fundacional o associatiu, o des-
proporcionades respecte al volum d’ingressos.


m) Qualsevol actuació dels patronats o persones amb 
responsabilitats directives de la fundació o l’òrgan de 
govern de les associacions que posi de manifest una 
actuació contrària als interessos de l’entitat o a les se-
ves finalitats.


Article 24. Planificació de l’activitat 
inspectora


1. El Protectorat i l’òrgan de supervisió de les asso-
ciacions declarades d’utilitat pública han d’aprovar 
anualment un pla d’actuacions inspectores formulat 
d’acord amb criteris objectius que ha de fer públics.
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2. La planificació de l’activitat inspectora ha de pren-
dre en consideració el fet que les entitats es financin 
amb subvencions o altres ingressos de caràcter públic 
i campanyes de captació pública de fons.


Article 25. Facultats inspectores


1. L’exercici de les funcions d’inspecció de les fun-
dacions i les associacions declarades d’utilitat pública 
comprèn, almenys, les facultats següents: 


a) L’accés a dades, registres i llibres de la fundació o 
de l’associació, i també a la documentació continguda 
en qualsevol mena de suport que estigui relacionada 
amb l’activitat fundacional i els actes que han d’ésser 
verificats.


b) El requeriment d’informació al patronat i a les per-
sones amb funcions de direcció de la fundació o de 
l’associació.


c) La verificació de la destinació i l’ús adequats del 
patrimoni i dels recursos fundacionals o associatius.


2. El Protectorat o l’òrgan de supervisió de les associ-
acions declarades d’utilitat pública, si en el marc de la 
inspecció detecta indicis d’irregularitats sobre ajuts, 
avals, préstecs o subvencions de caràcter públic perce-
buts per l’entitat, ho ha de comunicar a l’administració 
o institució atorgant, per tal que actuï d’acord amb el 
que disposen la normativa sectorial i els títols jurí-
dics pels quals s’ha regit la concessió, sens perjudici 
de comunicar-ho també, si escau, a altres organismes 
administratius o judicials.


Article 26. Obligacions i prerrogatives 
del personal inspector


Les funcions d’inspecció són exercides pel personal 
de l’Administració que gaudeix de les facultats, prer-
rogatives i obligacions que estableix l’article 89.2 de 
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Ca-
talunya.


Article 27. Deure de col·laboració


Els patrons i les persones amb funcions de direcció de 
les fundacions i de les associacions tenen el deure de 
col·laborar amb el Protectorat o amb l’òrgan de super-
visió de les associacions declarades d’utilitat pública 
i, si els ho requereixen, s’han de presentar en el lloc, el 
dia i l’hora assenyalats per a practicar les actuacions 
corresponents, i han d’aportar la documentació que 
els sigui sol·licitada, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 89.3 de la Llei 26/2010.


Article 28. Suspensió de la publicitat 
dels comptes


El Protectorat o l’òrgan de supervisió de les associ-
acions declarades d’utilitat pública, per mitjà d’una 
resolució motivada, poden suspendre la publicitat 


dels comptes de la fundació i de les associacions de-
clarades d’utilitat pública fins que concloguin les ac-
tuacions del procediment inspector si, durant aquest 
procediment, s’aprecien circumstàncies que impedei-
xen d’assolir adequadament la finalitat de l’actuació 
inspectora, ponderant prèviament els interessos que 
puguin resultar afectats, per tal d’assegurar l’eficàcia 
de la resolució final que es pugui dictar.


Article 29. Procediment d’inspecció


1. El procediment d’inspecció pot ésser iniciat d’ofici 
o a instància d’una persona física o jurídica que ho 
sol·liciti de manera motivada si el Protectorat o l’òrgan 
de supervisió de les associacions declarades d’utilitat 
pública ho consideren pertinent.


2. La resolució d’inici del procediment d’inspecció 
s’ha de notificar a la fundació o a l’associació declara-
da d’utilitat pública. En la notificació s’hi ha d’indicar 
la data d’inici de les actuacions.


3. S’ha d’aixecar acta de les actuacions d’inspecció. 
Aquesta acta té naturalesa de document públic i el va-
lor probatori que li atorga la Llei 26/2010.


4. L’acta d’inspecció ha de contenir, com a mínim, les 
dades següents: 


a) El lloc, la data i l’hora de la inspecció.


b) Les dades identificadores de l’entitat inspeccionada.


c) La identificació del personal inspector i de les altres 
persones que han intervingut en l’actuació.


d) La descripció dels actes d’inspecció.


e) La descripció dels fets causants de la presumpta 
infracció o irregularitat, amb la indicació de les per-
sones físiques o jurídiques presumptament responsa-
bles, sempre que es coneguin, i dels preceptes legals i 
normatius que es considerin infringits.


5. Una vegada finalitzades les actuacions inspecto-
res i immediatament abans de dictar-ne la proposta 
de finalització, s’ha de trametre l’acta al patronat de 
la fundació o a l’associació declarada d’utilitat públi-
ca i, si escau, a la persona física responsable, perquè 
formulin al·legacions i presentin els documents i les 
justificacions que estimin pertinents en un termini de 
quinze dies.


6. El Protectorat o l’òrgan de supervisió de les asso-
ciacions declarades d’utilitat pública, una vegada 
transcorregut el tràmit d’audiència a què fa referència 
l’apartat 5, ha de dictar la resolució corresponent so-
bre el procediment d’inspecció i determinar, si escau, 
les mesures que s’han d’adoptar per a esmenar les ir-
regularitats comeses, restablir el respecte de la volun-
tat fundacional i exercir accions judicials, si escauen.


7. Les actuacions del procediment d’inspecció han de 
concloure en el termini d’un any a comptar de la data 
de la resolució d’inici del procediment. Aquest ter-
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mini es pot ampliar excepcionalment per mitjà d’una 
resolució motivada, atenent el volum d’operacions de 
l’entitat o la complexitat especial de l’activitat inspec-
tora, per un període de sis mesos addicionals. La reso-
lució de tancament s’ha de dictar i notificar en aquest 
període.


8. L’entrada dels inspectors als locals de la fundació o 
de l’associació declarada d’utilitat pública s’ha de fer 
complint estrictament la normativa aplicable.


Capítol II. Règim sancionador de les fundacions i 
de les associacions declarades d’utilitat pública


Article 30. Potestat sancionadora


1. Correspon al Protectorat o a l’òrgan de supervisió 
de les associacions declarades d’utilitat pública l’exer-
cici de la potestat sancionadora per a determinar les 
responsabilitats derivades dels fets i les omissions ti-
pificades com a infraccions per aquesta llei.


2. El règim jurídic aplicable als procediments sancio-
nadors que s’incoïn a causa de les infraccions admi-
nistratives tipificades per aquesta llei és el que esta-
bleixen la Llei 26/2010 i el Decret 278/1993, del 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplica-
ció als àmbits de competència de la Generalitat.


Article 31. Subjectes responsables 


1. Són subjectes responsables de la comissió de les 
infraccions tipificades per aquesta llei els patrons o 
les persones que exerceixen funcions de direcció en 
la fundació o l’associació declarada d’utilitat pública, 
sempre que llur responsabilitat individual en la co-
missió de la infracció sigui determinable.


2. Si la responsabilitat no es pot imputar a una o més 
persones determinades, responen tots els membres de 
l’òrgan corresponent de la fundació o l’associació de-
clarada d’utilitat pública, llevat dels següents: 


a) Els que s’han oposat a l’acord fent-ho constar a l’ac-
ta i no han intervingut en la seva execució.


b) Els que no han intervingut en l’adopció ni en l’exe-
cució de l’acord, sempre que hagin fet tot el que era 
possible per a evitar el dany o, almenys, s’hi hagin 
oposat formalment en saber-ho.


3. La responsabilitat administrativa derivada del pro-
cediment sancionador és compatible amb l’exigència 
a l’infractor de la reposició de la situació alterada al 
seu estat original i de la indemnització pels danys i 
perjudicis ocasionats, de conformitat amb el que dis-
posa, a aquest efecte, l’article 130 de la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.


Article 32. Tipificació de les infraccions 


1. Són infraccions les accions i les omissions tipifica-
des com a tals per aquesta llei.


2. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus 
i lleus.


Article 33. Infraccions molt greus


Són infraccions molt greus les accions o les omissions 
següents: 


a) Executar acords o fer actes que requereixen l’auto-
rització del Protectorat o de l’òrgan de supervisió de 
les associacions declarades d’utilitat pública sense ha-
ver-la obtinguda, o executar acords o fer actes subjec-
tes a declaració responsable sense haver-la adoptada i 
presentada en els termes que estableix el llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya.


b) Acordar de presentar una sol·licitud d’autorització o 
una declaració responsable amb el contingut falsejat.


c) Obstruir la funció de supervisió i d’inspecció del 
Protectorat o de l’òrgan de supervisió de les associaci-
ons declarades d’utilitat pública.


d) Incomplir el deure de comunicació o d’abstenció en 
cas de conflicte d’interessos si en resulten lesionats els 
interessos de la fundació o de l’associació declarada 
d’utilitat pública.


e) Incórrer en una causa que justifiqui la sol·licitud 
d’intervenció judicial.


f) Presentar els comptes anuals davant el Protectorat 
amb un patronat amb un nombre de membres inferi-
or a l’establert per a constituir-lo vàlidament i adoptar 
acords.


g) La comissió d’una quarta infracció qualificada com 
a greu si en el termini dels dos anys immediatament 
anteriors s’ha estat sancionat, per mitjà d’una resolu-
ció ferma, per la comissió de tres infraccions greus 
que no han estat cancel·lades.


Article 34. Infraccions greus 


Són infraccions greus les accions o les omissions se-
güents: 


a) Incomplir el deure d’aprovar i presentar els comp-
tes anuals de la fundació o de l’associació declarada 
d’utilitat pública i les seves entitats vinculades i, si 
escau, de l’auditoria externa, en el termini legalment 
establert.


b) Incomplir l’obligació de renovació o elecció dels 
membres dels òrgans de govern de les entitats si això 
comporta la impossibilitat d’adoptar acords.


c) Incomplir el deure d’acreditar davant del Protec-
torat o de l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública la perfecció de l’acte o 
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contracte objectes de la declaració responsable, no 
atenent el requeriment fet sobre aquesta matèria.


d) Desatendre els requeriments o les ordres del Pro-
tectorat o de l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública relatius a l’aplicació dels 
fons i recursos de la fundació o de l’associació o dels 
fons especials.


e) Incomplir els deures comptables i el deure de portar 
els llibres d’acord amb les lleis.


f) No sol·licitar la inscripció d’actes inscriptibles en el 
termini legalment establert.


g) Desatendre o respondre de manera notòriament in-
suficient els altres requeriments adreçats pel Protec-
torat o l’òrgan de supervisió de les associacions de-
clarades d’utilitat pública. Es considera notòriament 
insuficient el fet que els patrons no informin sobre ele-
ments respecte als quals han estat requerits a fer-ho.


h) Actuar amb una realitat extraregistral que comporti 
el trencament del tracte successiu i que afecti els esta-
tuts de la fundació i la composició del patronat.


i) La comissió d’una quarta infracció qualificada com 
a lleu si en el termini dels dos anys immediatament 
anteriors s’ha estat sancionat, per mitjà d’una resolu-
ció ferma, per la comissió de tres infraccions lleus que 
no han estat cancel·lades.


Article 35. Infraccions lleus


Són infraccions lleus les accions o les omissions se-
güents: 


a) Desatendre els requeriments d’informació formu-
lats pel Protectorat o per l’òrgan de supervisió de les 
associacions declarades d’utilitat pública, en el termi-
ni establert.


b) Incomplir el deure de comunicar al Protectorat o a 
l’òrgan de supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública els actes i acords subjectes a aquesta 
obligació, d’acord amb el que estableix el llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya.


c) Incomplir el deure d’acreditar davant del Protec-
torat o de l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública la perfecció de l’acte o el 
contracte objecte de la declaració responsable.


Article 36. Sancions


1. Les infraccions molt greus són sancionades amb: 


a) Una multa de més de 4.000 euros i fins a 20.000 
euros.


b) La impossibilitat d’obtenir ajuts i subvencions de 
l’Administració de la Generalitat durant un any.


2. La infracció molt greu que tipifica la lletra a de l’ar-
ticle 33, a més de les sancions que estableix l’apartat 1, 
es pot sancionar amb la pèrdua dels beneficis derivats 


de la publicitat registral i el tancament registral parci-
al, en els termes que estableix l’article 336-3 del Codi 
civil de Catalunya.


3. Les infraccions greus són sancionades amb una 
multa d’entre 1.000 i 4.000 euros.


4. Les infraccions greus que tipifiquen les lletres a, 
b i c de l’article 34, a més de la sanció que estableix 
l’apartat 3, es poden sancionar amb la impossibilitat 
d’obtenir ajuts i subvencions de l’Administració de la 
Generalitat durant un any.


5. La infracció greu que tipifica la lletra b de l’arti-
cle 34, si no s’esmena la falta, comporta, a més de les 
sancions que estableixen els apartats 3 i 4, l’inici del 
procediment administratiu d’ofici per a declarar la in-
activitat de l’entitat.


6. Les infraccions lleus són sancionades amb una amo-
nestació.


Article 37. Graduació de les sancions


1. La imposició de les sancions que estableix l’article 
36 es regeix pel principi de proporcionalitat, d’acord 
amb la gravetat de l’acció o omissió constitutiva d’in-
fracció, i ha de tenir en compte la concurrència de 
circumstàncies agreujants i atenuants.


2. Les circumstàncies agreujants a què fa referència 
l’apartat 1 són les següents: 


a) La intencionalitat o la negligència notòries en la 
conducta dels infractors.


b) La reincidència o reiteració de les infraccions. S’en-
tén per reincidència el fet d’haver comès dues o més 
infraccions que hagin estat sancionades amb sancions 
diverses per mitjà d’una resolució ferma, i s’entén per 
reiteració el fet d’haver comès dues o més infraccions 
que hagin estat sancionades amb sancions iguals per 
mitjà d’una resolució ferma.


c) El fet que la fundació es nodreixi de fons obtinguts 
per mitjà de campanyes de captació pública o de sub-
vencions o altres ingressos de caràcter públic.


d) El caràcter professional de la gestió de la funda-
ció o de l’associació i el caràcter retribuït del càrrec 
exercit.


e) La transcendència econòmica i social de la infrac-
ció i els perjudicis causats.


3. Les circumstàncies atenuants a què fa referència 
l’apartat 1 són les següents: 


a) L’esmena de les deficiències causants de la infrac-
ció durant la tramitació de l’expedient sancionador.


b) El fet que la infracció comesa no hagi causat dany 
a l’entitat o a tercers.


c) El fet que l’entitat tingui un codi de bones pràctiques, 
un codi ètic o un codi de bon govern, si no és obligatori.
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4. La imposició de les sancions ha de tenir en compte 
que la comissió de la infracció no resulti més benefi-
ciosa al subjecte responsable que el compliment de les 
normes infringides.


5. En els casos en què la infracció obeeixi a una causa 
que es pugui resoldre amb un acord amb les entitats i 
els responsables del Protectorat, i que estigui establert 
així legalment, es pot recórrer a la mediació per a evi-
tar la imposició de sancions o reduir-ne l’abast. No hi 
pot haver mediació si es dóna alguna de les circums-
tàncies agreujants a què fa referència l’apartat 2.


Article 38. Competència per a imposar sancions


Els òrgans competents per a imposar les sancions que 
estableix aquesta Llei són els següents: 


a) El conseller del departament competent en matèria 
de fundacions i associacions, si es tracta d’infraccions 
molt greus.


b) El director general competent en matèria de funda-
cions i associacions, si es tracta d’infraccions greus i 
lleus.


Article 39. Inscripció de les sancions


1. Les sancions, juntament amb els motius que les van 
causar, s’han d’inscriure en el full registral de la fun-
dació o de l’associació declarada d’utilitat pública, 
mitjançant una nota marginal, una vegada han adqui-
rit fermesa en via administrativa.


2. L’anotació es cancel·la d’ofici una vegada transcor-
regut un termini d’igual durada que el corresponent a 
la prescripció de la sanció.


3. S’ha d’assegurar el dret de les persones que hagin 
estat sancionades a ésser informades de l’anotació re-
gistral que es practiqui i del termini de cancel·lació 
d’aquesta.


Article 40. Prescripció de les infraccions i les 
sancions


El règim de prescripció de les infraccions i les sanci-
ons que estableix aquesta llei és el que regula l’article 
132 de la Llei de l’Estat 30/1992.


Article 41. Drets dels inspeccionats i sancionats


1. Els procediments de sanció i inspecció s’han de sub-
jectar al que disposa l’article 22 de la Llei 26/2010.


2. Els òrgans inspectors i sancionadors no poden re-
soldre en cap cas els procediments que hagin tramitat.


3. Si hi ha identitat de fets, persones i accions, preva-
len les actuacions de la jurisdicció penal i se suspèn el 
procediment administratiu mentre no es resolguin les 
actuacions penals, una vegada l’autoritat judicial hagi 
incoat el procés penal que correspongui.


Disposicions addicionals


Primera. Trasllat de registre de fundacions 
i associacions 


Les fundacions i les associacions inscrites en un regis-
tre de l’Estat espanyol o d’una altra comunitat autòno-
ma que passin a exercir llurs funcions majoritàriament 
a Catalunya d’una manera estable han de sol·licitar el 
canvi de registre, seguint els tràmits establerts per a 
les modificacions estatutàries, i s’han d’adaptar a la 
normativa catalana per tal d’ésser inscrites, segons que 
correspongui, en el Registre de Fundacions o en el Re-
gistre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.


Segona. Presentació unificada dels comptes 
anuals de les fundacions


Les fundacions subjectes a verificació de comptes anu-
als davant del Protectorat que, a més, estan subjectes 
al control financer de la Intervenció General de la Ge-
neralitat o de la Sindicatura de Comptes, o de qualse-
vol altre departament de la Generalitat, poden optar 
per presentar, per una sola vegada, els comptes anuals 
regulats per les normatives sectorials corresponents, 
en el termini que estableix el Codi civil de Catalunya 
o en el que, si escau, estableixin les altres legislacions 
sectorials. Aquesta opció també és aplicable a les fun-
dacions de caràcter especial el protectorat de les quals 
és exercit per diversos departaments de la Generalitat.


Tercera. Canals habilitats per a la presentació 
unificada de comptes


1. El canal habilitat per a la presentació unificada dels 
comptes anuals és la Finestreta Única Empresarial de la 
Generalitat, per mitjà del portal de tramitació en línia.


2. Les fundacions subjectes al control financer de la 
Intervenció General de la Generalitat, una vegada pre-
sentats els comptes per mitjà del canal habilitat a què 
fa referència l’apartat 1, els poden presentar també pel 
canal electrònic corporatiu de la Intervenció General.


Quarta. Actuacions de comprovació 


1. Si la presentació de comptes deriva de les actuacions 
de comprovació inherents a l’atorgament de subven-
cions de les diferents administracions de Catalunya, 
l’òrgan que les concedeix pot verificar el contingut 
dels comptes o, si escau, conèixer-ne el dipòsit acce-
dint als sistemes electrònics del Protectorat. En aquest 
cas, les bases de les corresponents convocatòries han 
d’establir que els beneficiaris estan exempts de justifi-
car aquest aspecte.


2. La facultat que estableix l’apartat 1 també és apli-
cable a les actuacions de comprovació derivades dels 
contractes o convenis subscrits entre les entitats i els 
departaments de la Generalitat, i també quan l’obli-
gació neix de la percepció de préstecs, avals i ajuts 
de la Generalitat. L’exempció d’aquesta justificació, si 
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escau, ha de constar en els plecs de clàusules adminis-
tratives i els altres títols aptes per a imposar l’obliga-
ció o l’exoneració.


Cinquena. Contingut dels comptes anuals 
a l’efecte de la presentació unificada


Els comptes anuals de les fundacions i les associa-
cions declarades d’utilitat pública que es presentin de 
manera unificada han de contenir, en tot cas, la docu-
mentació que els integra a l’empara del que disposa el 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, incloent-hi 
l’informe sobre el compliment del codi de bona con-
ducta, i d’acord amb el que estableix el Pla de compta-
bilitat de les fundacions i les associacions subjectes a 
la legislació de la Generalitat de Catalunya.


Sisena. Suport de presentació dels comptes 
anuals


El suport de presentació dels comptes anuals de les 
fundacions i les associacions declarades d’utilitat pú-
blica i dels altres documents que en cada cas els acom-
panyen és el que estableix l’article 333-9.2 del Codi 
civil de Catalunya.


Setena. Competències en matèria de presentació 
unificada de comptes


Correspon al departament competent en matèria de 
fundacions aprovar el formulari electrònic dels comp-
tes que es presentin unificadament i determinar el ni-
vell de prestació del servei d’aquest tràmit per mitjà 
de la Finestreta Única Empresarial.


Vuitena. Mesures d’autoavaluació


El Protectorat ha de fomentar la creació d’òrgans de 
control intern en les fundacions i les associacions 
declarades d’utilitat pública, i també l’avaluació del 
control de qualitat, tant pel que fa als procediments 
interns com als serveis prestats. Aquests òrgans de 
control han d’estar integrats per persones que no for-
min part dels òrgans de govern ni exerceixin funcions 
de direcció.


Novena. Conservació dels documents comptables


El Protectorat ha de conservar els comptes anuals i 
llur documentació complementària durant sis anys a 
comptar de llur presentació.


Disposició transitòria. Deure de comunicació 
de l’acumulació de càrrecs


Els membres de les fundacions i les associacions de-
clarades d’utilitat pública que, en el moment de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei, integrin els òrgans de 
govern d’entitats que tinguin la consideració d’entitats 
vinculades a l’empara de l’article 17, han de comuni-
car al Protectorat o l’òrgan de supervisió de les as-


sociacions declarades d’utilitat pública el que disposa 
l’article 18 en el termini de sis mesos a comptar de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.


Disposició derogatòria 


Es deroguen les normes i els preceptes següents: 


a) La Llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions, en la 
part que no havia estat derogada per la Llei 4/2008, 
del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les persones jurídiques.


b) La disposició transitòria quarta de la Llei 4/2008, 
del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les persones jurídiques.


c) El Decret 37/1987, del 29 de gener, pel qual s’aprova 
la Instrucció per a l’organització i el funcionament del 
Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions pri-
vades de Catalunya.


d) Les normes de rang igual o inferior a aquesta llei 
que la contradiguin o s’hi oposin.


Disposicions finals


Primera. Desplegament normatiu


S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions ne-
cessàries per a aplicar i desplegar aquesta llei.


Segona. Modificació de determinats preceptes 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques 


1. S’afegeix una lletra, la n, a l’apartat 1 de l’article 
315-2 del Codi civil de Catalunya, amb el text següent: 


«n) L’adreça de la pàgina web i l’adreça electrònica a 
l’efecte de les notificacions.»


2. S’afegeix un apartat, el 2, a l’article 315-2 del Codi 
civil de Catalunya, amb el text següent: 


«2. En el termini d’un mes s’ha de sol·licitar al Pro-
tectorat l’anotació dels actes d’inscripció obligatòria.»


3. S’afegeixen dos apartats, el 5 i el 6, a l’article 315-8 
del Codi civil de Catalunya, amb el text següent: 


«5. Només les persones a què fan referència les dades 
personals inscrites i llurs representants legals poden 
accedir a la publicitat dels assentaments que contin-
guin dades d’aquesta naturalesa o autoritzar terceres 
persones a accedir-hi.


»6. La comunicació entre administracions públiques 
de dades personals contingudes en els registres es re-
geix pel que disposen els articles 11 i 15 de la Llei 
orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, llevat de les que calguin 
per al compliment de les funcions de control i verifi-
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cació de les administracions públiques o per a la ges-
tió d’ajuts, avals, préstecs o subvencions de caràcter 
públic.»


4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 331-6 del Codi 
civil de Catalunya, que resta redactat de la manera se-
güent: 


«1. La dotació inicial, excepte en els supòsits de do-
tació successiva que regula l’apartat 5, s’ha d’haver 
aportat i desembossat íntegrament abans de sol·licitar 
la inscripció de la fundació en el Registre de Funda-
cions.»


5. Es modifica l’apartat 3 de l’article 332-13 del Codi 
civil de Catalunya, que resta redactat de la manera se-
güent: 


«3. La realització de l’acte o contracte objecte de la 
declaració responsable s’ha d’acreditar davant del 
Protectorat amb la presentació del document que el 
formalitza, en el termini de tres mesos a comptar de 
la data en què s’ha presentat la declaració responsable 
al Protectorat. Si l’acte o contracte es formalitza amb 
una escriptura pública, s’ha de protocol·litzar la decla-
ració responsable.


6. Es modifica l’apartat 2 de l’article 333-2 del Codi 
civil de Catalunya, que resta redactat de la manera se-
güent: 


«2. El producte obtingut amb l’alienació dels béns de 
la fundació que el patronat ha acordat de reinvertir i 
els donatius i els altres recursos obtinguts que es des-
tinen a incrementar la dotació no entren en el percen-
tatge que estableix l’apartat 1.»


7. S’afegeix un apartat, el 3, a l’article 333-11 del Codi 
civil de Catalunya, amb el text següent: 


«3. L’informe d’auditoria, que ha de contenir les da-
des que estableix la legislació sobre auditories, s’ha de 
presentar al Protectorat en el termini de seixanta dies 
a comptar del dia en què s’emet, i en cap cas més tard 
del dia en què es presenten els comptes.»


8. S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 335-1 del Codi 
civil de Catalunya, amb el text següent: 


«4. Les sol·licituds de modificació dels estatuts de les 
fundacions s’han d’acompanyar amb un certificat de 
l’acord del patronat en què s’identifiquin els articles 
que es modifiquen i llur contingut íntegre, i també 
amb el text refós actualitzat dels estatuts.» 


Tercera. Interoperabilitat


Els departaments de la Generalitat competents en 
matèria de mitjans electrònics i d’atenció ciutadana, 
i també les institucions de la Generalitat, han de dur 
a terme les actuacions organitzatives i tecnològiques 
necessàries per a garantir la interoperabilitat dels sis-
temes i les aplicacions perquè es puguin complir els 
manaments d’aquesta llei que ho requereixen, entre 


els quals els sistemes i aplicacions que afecten la in-
teroperabilitat de la Generalitat amb les administraci-
ons locals i amb el col·lectiu notarial.


Quarta. Inventari de fundacions inactives


El Protectorat, en el termini de divuit mesos a comp-
tar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’elaborar 
un inventari de les fundacions inscrites en el Registre 
de Fundacions en què es doni alguna de les circums-
tàncies següents: 


a) No haver presentat els comptes en els tres darrers 
exercicis.


b) Tenir el patronat amb menys de tres membres en 
actiu.


c) No haver presentat cap document al Registre durant 
els tres darrers exercicis.


Cinquena. Entrada en vigor


Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies d’haver 
estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, amb les excepcions següents: 


a) El capítol II del títol V, relatiu al règim sancionador, 
entra en vigor l’1 de gener de 2016.


b) Les disposicions addicionals segona a setena entren 
en vigor en el moment en què s’hagin dut a terme les 
adaptacions tècniques dels sistemes informàtics que 
han de permetre la interoperabilitat dels sistemes elec-
trònics amb la Finestra Única Empresarial. S’ha de fer 
pública aquesta circumstància per mitjà d’un anunci 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014


La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot
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Esmenes reservades per a defensar en el Ple


Títol 1. Disposicions generals i transparència


Capítol 1. Disposicions generals


Article 2. Naturalesa jurídica i dependència 
funcional del Protectorat i de l’òrgan  
de supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista (1)


Es modifica l’article 2, amb la redacció següent: 


«Article 2. Naturalesa jurídica i dependència funcio
nal del protectorat i de l’òrgan de supervisió de les as
sociacions declarades d’utilitat pública


1. El Protectorat és l’òrgan de l’Administració que té 
encomanada la funció de vetllar pel recte exercici del 
dret de fundació i d’assegurar que el funcionament de 
les fundacions s’ajusti a la legalitat vigent en els termes 
establerts a l’article 3362 del llibre tercer del Codi ci
vil de Catalunya.


2. El Protectorat exerceix les seves funcions mitjançant 
els òrgans del Departament competent en matèria de 
fundacions i, en allò que afecta les fundacions especi
als, a través de l’esmentat departament així com també 
del competent en matèria de caixes d’estalvis en els ter
mes establerts per l’article 67 del Text refós de la Llei 
de caixes d’estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2008, d’11 de març.


3. L’òrgan de supervisió de les associacions declarades 
d’utilitat pública és l’encarregat de vetllar pel manteni-
ment dels requisits que motivaren la declaració d’utili-
tat pública.


4. 3. Les funcions de l’òrgan de supervisió s’exerceixen 
pels òrgans del Departament competent en matèria 
d’associacions.»


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (1)


A l’article 2, apartat 1, d’un incís al final del paràgraf


«2.1 El Protectorat és l’òrgan de l’Administració que 
té encomanada la funció de vetllar pel recte exercici 
del dret de fundació i d’assegurar que el funcionament 
de les fundacions s’ajusti a la legalitat vigent en els 
termes establerts a l’article 336-2 del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya i perquè es respecti la volun
tat fundacional. El Protectorat també realitza funcions 
d’assessorament i suport a les Fundacions en tot allò 


que incumbeixi al interès públic i quan així se li dema
ni expressament.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (2)


A l’article 2, apartat 3, d’un incís al final del paràgraf


«2.3 L’òrgan de supervisió de les associacions decla-
rades d’utilitat pública és l’encarregat de vetllar pel 
manteniment dels requisits que motivaren la decla-
ració d’utilitat pública, així com d’assessorarles i do
narleshi suport tècnic en tot allò que sigui pertinent 
a les finalitats d’utilitat pública, quan així se li demani 
expressament.»


Article 3. Àmbit d’actuació 


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP Socialista (2)


Es modifica l’article 3, amb la redacció següent: 


«Article 3. Àmbit d’actuació del protectorat


1. El Protectorat vetlla pel recte exercici del dret de 
fundació, d’acord amb el que disposa el llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, i de manera específica 
perquè es compleixin les finalitats fundacionals, les 
disposicions legals i estatutàries de les fundacions i 
perquè es respecti la voluntat fundacional.


2. El Protectorat també exerceix funcions d’assessora
ment i seguiment de les associacions declarades d’uti
litat pública.


3. El Protectorat també estén les seves potestats sobre 
les fundacions especials a què fa referència el Text re
fós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya, apro
vat pel Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març.»


Títol 3. Òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública


Article 11. Supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública


21 Esmena núm. 21


De supressió
GP Socialista (8)


Es suprimeix l’article 11.
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22 Esmena núm. 22
D’addició
GP Socialista (10)


S’addiciona un nou article 11 amb la redacció següent: 


«Article 11. Funcions d’assessorament i suport


Correspon al Protectorat, en matèria d’assessorament 
i suport d’associacions d’utilitat pública, les funcions 
següents: 


a) Assessorar i informar a les associacions inscrites 
sobre els requisits i el procediment a seguir pel reco
neixement d’utilitat pública i els seus efectes.


b) Assessorar a les associacions sobre la forma d’ela
boració i presentació dels comptes anuals.


c) Donar publicitat de l’existència, finalitats i activitats 
de les associacions d’utilitat pública,


d) Promoure la mediació per la gestió dels conflictes en 
els òrgans de govern, entre associats, col·laboradors o 
beneficiaris.»


Article 12. Funcions


23 Esmena núm. 23
De supressió
GP Socialista (9)


Es suprimeix l’article 12.


24 Esmena núm. 24
D’addició
GP Socialista (11)


S’addiciona un nou article 12, amb la redacció se-
güent: 


«Article 12. Funcions de dipòsit de comptes i de se
guiment


1. Correspon al Protectorat, en matèria de dipòsit de 
comptes i de seguiment de les associacions d’utilitat 
pública, les funcions següents: 


a) Vetllar pel compliment de les obligacions derivades 
de la declaració d’utilitat pública, mitjançant la verifi
cació dels comptes anuals.


b) Incoar el procediment de revocació de la utilitat pú
blica en el cas d’incompliment de l’obligació de pre
sentació de comptes anuals, de la memòria d’activitats, 
així com de l’incompliment sobrevingut dels requisits 
que van motivar la seva declaració.


c) Fer un seguiment del compliment dels requisits que 
justifiquen la declaració d’utilitat pública de les associa
cions si té coneixement, a partir dels comptes anuals o 
d’altres informacions rellevants, de circumstàncies que 


qüestionin el manteniment la dita declaració. En tot 
cas, l’inici de les actuacions es fa mitjançant resolució 
motivada,


2. El Protectorat pot demanar aclariments a les per
sones membres dels òrgans de l’associació, i consultar 
la documentació que fonamenta la declaració d’utilitat 
pública.»


Títol 4. Règim jurídic dels actes del 
Protectorat i de l’òrgan de supervisió de les 
associacions declarades d’utilitat pública


Capítol 1. Règim jurídic


Article 13. Òrgans competents


26 Esmena núm. 26
De modificació
GP Socialista (12)


Es modifica l’article 13, amb la redacció següent: 


«Article 13. Règim jurídic dels actes del protectorat


1. Correspon al conseller o consellera del Departa
ment competent en matèria de fundacions resoldre les 
qüestions en matèria de constitució, modificació dels 
estatuts, fusió, escissió, transformació i dissolució de 
les fundacions, així com la designació dels patrons en 
els casos previstos per la llei.


2. Les altres resolucions del Protectorat són adopta
des per la unitat directiva adscrita al Departament de 
l’Administració de la Generalitat competent en matè
ria de fundacions i associacions que es determini per 
reglament.


3. El Protectorat pot actuar d’ofici o a instància de 
part interessada, d’acord amb la naturalesa de les fun
cions que té atribuïdes.»


Article 15. Entitats vinculades i conflicte 
d’interessos 


28 Esmena núm. 28
De modificació
GP Socialista (14)


Es modifica l’article 15, amb la redacció següent: 


«Article 15. Entitats vinculades


S’entén per entitat vinculada als efectes d’aquesta llei 
qualssevol entitats de les regulades en el Llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya que es trobin en alguna de 
les circumstàncies següents: 
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a) Quan les persones membres dels respectius òrgans 
de govern coincideixin en més d’un 50%. S’equipara a 
la condició de membres dels òrgans de govern, a l’efec
te d’apreciar la vinculació, aquells supòsits de l’article 
3129.3 del Codi civil de Catalunya.


b) Quan les operacions amb transcendència econòmi
ca entre aquestes entitats representin més del 20% del 
total de despeses de l’exercici comptable de qualsevol 
d’elles.


c) Quan l’immobilitzat d’una de les entitats provingui 
o hagi estat finançat en més d’un 30% per una altra 
entitat.»


Article 17. Comptes de les entitats vinculades  
i de les dominants del grup


33 Esmena núm. 33
De modificació
GP Socialista (16)


Es modifica l’article 17, amb la redacció següent: 


«Article 17. Deure de presentació de comptes de les en
titats vinculades


Les fundacions i les associacions d’utilitat pública que 
tinguin entitats vinculades han de presentar els comp
tes anuals d’aquestes entitats juntament amb la presen
tació anual dels seus propis comptes.»


Article 20. Planificació de l’activitat 
inspectora


41 Esmena núm. 41


De supressió
GP Socialista (21)


Es suprimeix l’article 20.


Article 21. Facultats inspectores


42 Esmena núm. 42
De modificació
GP Socialista (22)


Es modifica l’article 21, amb la redacció següent: 


«Article 21. Potestats inspectores


1. L’exercici de la funció d’inspecció i control comprèn, 
en tot cas: 


a) L’accés a les dades, registres, llibres de la fundació i a 
la documentació en qualsevol mena de suport, relacio
nada amb l’activitat fundacional i l’acte o els actes que 
han de ser verificats.


b) El requeriment d’informació al patronat i a les per
sones amb funcions de direcció de la fundació.


c) La verificació de la destinació i l’ús adequat del pa
trimoni i dels recursos fundacionals i, en el seu cas, 
dels fons públics rebuts per la fundació.


2. Quan les actuacions inspectores ho requereixin, el 
personal inspector pot accedir, d’acord amb la llei, als 
domicilis i locals de les fundacions.


3. Durant el procediment d’inspecció, en aquells supò
sits en que concorrin circumstàncies que impedeixin 
assolir l’adequada finalitat de l’actuació inspectora i 
amb la ponderació prèvia dels interessos que puguin 
resultar afectats, el Protectorat, mitjançant resolució 
motivada, pot suspendre la publicitat dels comptes de 
la fundació per un període no superior a dos mesos.»


Article 22. Obligacions i prerrogatives  
del personal inspector


45 Esmena núm. 45
De modificació
GP Socialista (23)


Es modifica l’article 22, amb la redacció següent: 


«Article 22. Exercici de les funcions d’inspecció i actes 
d’inspecció


1. El Protectorat exerceix les funcions d’inspecció i 
control mitjançant personal funcionari de l’Adminis
tració de la Generalitat degudament acreditat. Es re
coneix la condició d’autoritat a aquest personal per a 
l’exercici d’aquestes funcions.


2. Els fets que es facin constar pel personal inspector 
a les corresponents actes d’inspecció tenen valor pro
batori d’acord amb el que estableix la legislació del 
règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.


3. S’ha d’aixecar la corresponent acta de les actua cions 
d’inspecció en la qual ha de constar com a mínim: 


a) Lloc, data i hora d’inspecció i identificació del per
sonal inspector i de la persona que subscrigui l’acta.


b) Dades identificatives de l’entitat inspeccionada.


c) Descripció dels fets causants de la presumpta infrac
ció o irregularitat amb indicació de les persones físi
ques o jurídiques presumptament responsables sempre 
i quan es coneguin i dels preceptes legals i normatius 
presumptament infringits.


d) Descripció dels actes d’inspecció realitzats.


4. Un cop finalitzades les actuacions inspectores i prè
via audiència de la Fundació, que podrà formular al
legacions, el Protectorat fixarà en el seu cas, les mesu
res a adoptar per part de l’entitat i, si s’escau, exercirà 
les accions legalment previstes.»
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46 Esmena núm. 46
D’addició
GP Socialista (24)


S’addiciona un nou article 22 bis, amb la redacció se-
güent: 


«Article 22 bis. Sol·licitud d’auditoria de comptes


1. En cas de circumstància excepcional que aconselli 
la realització d’una auditoria de comptes de la funda
ció, el Protectorat pot demanar a la fundació la seva 
realització, encara que no es doni cap de les circums
tàncies de l’article 33311 del Codi civil de Catalunya i 
sens perjudici de la legitimació extraordinària de l’ar
ticle 3328.


2. En aquests casos, el Protectorat ha d’emetre una re
solució motivada on constin de forma clara les circums
tàncies que aconsellen la realització de l’auditoria.»


Article 23. Deure de col·laboració


47 Esmena núm. 47
De modificació
GP Socialista (25)


Es modifica l’article 23, amb la redacció següent: 


«Article 23. Deure de col·laboració


Els patrons i les persones amb funcions de direcció 
de les fundacions tenen el deure de col·laborar amb 
el Protectorat i, a requeriment d’aquest, han de perso
narse en el lloc, dia i hora assenyalats, per a la pràc
tica de les actuacions corresponents, així com aportar 
la documentació que se’ls sol·liciti.»


Article 24. Suspensió de la publicitat  
dels comptes


48 Esmena núm. 48
De supressió
GP Socialista (26)


Es suprimeix l’article 24.


49 Esmena núm. 49
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (14)


D’un nou article 24 bis, que resta redactat de la ma-
nera següent: 


«Article 24 bis. Sol·licitud d’auditoria de comptes 


En cas de circumstància excepcional que aconselli la 
rea lització d’una auditoria de comptes de la fundació, el 


Protectorat pot demanar a la fundació la seva realitza
ció, encara que no es doni cap de les circumstàncies de 
l’article 33311 del Codi civil de Catalunya i sens perju
dici de la legitimació extraordinària de l’article 3328.»


Article 25. Procediment d’inspecció


53 Esmena núm. 53
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (15)


D’un nou article 25 bis, que resta redactat de la ma-
nera següent: 


«Article 25 bis. Actuacions preventives en la tramita
ció de declaracions responsables


1. El Protectorat ha d’emetre resolució expressa sobre 
la conformitat o no conformitat de les declaracions 
responsables que li siguin presentades, en el termini 
màxim de dos mesos a comptar de que li hagi estat pre
sentada en deguda forma i amb tota la documentació i 
antecedents que requereixi la legislació aplicable.


2. El protectorat, dins del termini màxim d’un mes a 
comptar de la presentació de la documentació de la 
declaració responsable, pot formular una proposta de 
resolució de disconformitat amb la declaració respon
sable o requeriment de completar, aclarir o ampliar la 
documentació presentada, fixant el termini de quinze 
dies hàbils per formular al·legacions en tràmit de vista 
i audiència, durant quin període restarà en suspens el 
termini per l’atorgament de l’acte objecte de la decla
ració, fins i tant no es dicti resolució definitiva expres
sa favorable o desfavorable a l’acte de que es tracti.


3. De la proposta de resolució desfavorable o discon
forme amb el contingut de la declaració responsa
ble així com del requeriment de completar, ampliar 
o aclarir la documentació presentada, se’n donarà 
trasllat, al Patronat de la Fundació afectada per tal 
que, en el termini improrrogable de quinze dies hàbils, 
pugui formular al·legacions o rectificacions, aportar 
els complements documentals requerits o formular al
legacions en relació als mateixos. El protectorat haurà 
de dictar la resolució definitiva en el termini màxim de 
quinze dies hàbils, a comptar que s’hagi complimentat 
el tràmit anterior.


4. La conformitat amb la declaració responsable s’en
tendrà atorgada per silenci positiu, en el cas que el Pa
tronat no dicti resolució expressa en el termini màxim 
de dos mesos, a comptar de la presentació d’una decla
ració responsable amb tota la documentació requeri
da o de quinze dies hàbils una vegada completada la 
documentació requerida o formulades les al·legacions 
o rectificacions, cas d’aplicació del tràmit previst en 
l’apartat anterior.»
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Capítol 2. Règim sancionador de les fundacions 
i de les associacions declarades d’utilitat 
pública


Article 26. Potestat sancionadora


54 Esmena núm. 54
De supressió
GP Socialista (28)


Es suprimeix l’apartat segon de l’article 26


«Article 26. Potestat sancionadora


[...]


2. El règim jurídic aplicable als procediments sancio-
nadors que s’incoïn per causa de les infraccions ad-
ministratives tipificades en aquesta llei, és el que es-
tableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic 
i de procediment de les administracions publiques de 
Catalunya i al Decret 278/1993, de 9 de novembre, so-
bre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits 
de competència de la Generalitat.»


Article 27. Subjectes responsables 


55 Esmena núm. 55
De modificació
GP Socialista (29)


Es modifica l’article 27, amb la redacció següent: 


«Article 27. Subjectes responsables


1. Les fundacions són responsables de les infraccions 
administratives previstes en aquest capítol.


2. La fundació pot exercir l’acció de rescabalament 
per l’import de les sancions respecte de les persones 
membres del patronat i les persones amb funcions de 
direcció sempre que se’n pugui determinar la seva res
ponsabilitat individual, sens perjudici d’altres respon
sabilitats de caràcter civil que puguin correspondre. 
La memòria dels comptes anuals ha d’incorporar una 
referència expressa a les accions de rescabalament du
tes a terme per la fundació.»


Article 28. Tipificació de les infraccions


57 Esmena núm. 57
De modificació
GP Socialista (30)


Es modifica l’article 28, amb la redacció següent: 


«Article 28. Tipificació de les infraccions


1. Constitueixen infraccions les accions i les omissions 
de naturalesa administrativa tipificades com a tals en 
aquesta Llei.


2. El règim d’infraccions i sancions es pot desenvolu
par per reglament amb l’única finalitat de precisar la 
identificació de les conductes sancionables i de con
cretar les sancions aplicables.


3. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus 
i lleus.»


Article 29. Infraccions molt greus


59 Esmena núm. 59
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (16)


A l’article 29, d’una nova lletra h)


«h) No haver fet constar, en la constitució o en la deno
minació d’una Fundació la vinculació d’aquesta amb 
una empresa o entitat, quan es donin les circumstàn
cies que així ho requereixin conforme a la legislació 
aplicable.»


Article 33. Graduació de les sancions


71 Esmena núm. 71


De modificació de l’article 33.1
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (14)


«Article 33. Graduació de les sancions


1. La imposició de les sancions establertes per l’art 32 
es regeix d’acord amb el principi de proporcionalitat 
atenent a la capacitat econòmica de l’entitat sancio
nada, a la gravetat de l’acció o omissió constitutiva 
d’infracció o per la concurrència d’alguna de les cir
cumstàncies següents.»


Article 34. Inscripció de les sancions


75 Esmena núm. 75
Modificació
GP Socialista (37)


Es modifica l’article 34, amb la redacció següent: 


«Article 34 Procediment sancionador


1. Les sancions que preveu aquesta Llei només es po
den imposar prèvia incoació i tramitació d’un proce
diment sancionador amb ple respecte dels drets de les 
persones presumptament responsables i d’acord amb 
la Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de pro
cediment de les administracions públiques de Catalu
nya i amb el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre 
el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat.
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2. L’òrgan competent per a la incoació del procediment 
sancionador és el director o directora general compe
tent en matèria de fundacions.


3. La resolució que posi fi al procediment sancionador 
s’ha de dictar i notificar en un termini màxim de sis 
mesos des de l’inici de l’expedient.


4. En el cas d’infraccions molt greus, l’òrgan que re
sol l’expedient pot acordar la publicació en el web del 
Departament competent en matèria de fundacions de 
les sancions imposades, un cop hagin adquirit ferme
sa en la via administrativa, amb referència al nom de 
l’entitat infractora i la classe i naturalesa de les infrac
cions. La publicació no pot excedir d’un període de sis 
mesos.»


76 Esmena núm. 76
D’addició
GP Socialista (38)


S’addiciona un article 34 bis, amb la redacció següent: 


«Article 34 bis. Executivitat de les sancions


Les resolucions sancionadores que posin fi a la via ad
ministrativa són executives.»


Article 35. Prescripció de les infraccions  
i les sancions


78 Esmena núm. 78
De modificació
GP Socialista (39)


Es modifica l’article 35, amb la redacció següent: 


«Article 35. Prescripció de les infraccions i de les san
cions


1. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les 
greus als dos anys i les lleus a l’any d’haverse comès.


2. Les sancions imposades per infraccions molt greus 
prescriuen als tres anys, les imposades per infraccions 
greus als dos anys i les imposades per infraccions lleus 
a l’any.


3. El Protectorat anota en el seu Registre les sancions 
molt greus i greus imposades a les fundacions, un cop 
siguin fermes en via administrativa. Les anotacions 
es cancel·len d’ofici, un cop transcorregut un termini 
d’igual durada que l’establert per a la prescripció de la 
sanció, que es computarà des de l’endemà del compli
ment de la sanció o de la seva prescripció.»


Disposicions addicionals


Primera. Trasllat de registre de fundacions 
i associacions 


81 Esmena núm. 81


D’addició
GP Socialista (45)


S’addiciona una disposició addicional primera bis, 
amb la redacció següent: 


«Primera bis. Fundacions del sector públic


Les fundacions del sector públic de l’Administració de 
la Generalitat i de l’Administració local de Catalunya 
resten subjectes al Protectorat en els termes previstos 
al Codi civil de Catalunya, en aquesta Llei i en la legis
lació sectorial que sigui d’aplicació.»


Segona. Presentació unificada dels comptes 
anuals per part de les fundacions


82 Esmena núm. 82
D’addició
GP Socialista (46)


S’addiciona una disposició addicional segona bis, amb 
la redacció següent: 


«Segona bis. Fundacions regulades per altres lleis


1. Quan una fundació d’una altra comunitat autònoma 
o de competència estatal, alteri el seu àmbit d’actuació 
territorial de forma estable, passant a desenvolupar les 
seves funcions majoritàriament a Catalunya, haurà de 
sol·licitar el canvi de registre, seguint els tràmits pre
vistos per a les modificacions estatutàries i adaptarse 
a la normativa vigent a Catalunya per tal de ser inscri
ta en el Registre de Fundacions de la Generalitat de la 
Generalitat.


2. Les fundacions estrangeres que exerceixin majori
tàriament les seves funcions a Catalunya han d’esta
blirhi una delegació i l’han d’inscriure en el Registre 
de Fundacions.


3. Així mateix, quan una fundació sotmesa al Protec
torat alteri el seu àmbit d’actuació territorial de forma 
estable de manera que comporti un canvi de registre, 
se seguiran els tràmits previstos per a les modificaci
ons estatutàries.» 
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Tercera. Canals habilitats de presentació 
unificada de comptes


84 Esmena núm. 84
D’addició
GP Socialista (47)


S’addiciona una disposició addicional tercera, amb la 
redacció següent: 


«Tercera. Fundacions vinculades a les caixes d’estalvis


Les fundacions de les Caixes d’Estalvis que constitu
eixen un ens instrumental per portar a terme la seva 
obra social no estan subjectes a les prescripcions del 
capítol II del títol IV d’aquesta llei.»


Quarta. Actuacions de comprovació 


85 Esmena núm. 85
De supressió
GP Socialista (42)


Es suprimeix la disposició addicional quarta.


86 Esmena núm. 86
D’addició
GP Socialista (48)


S’addiciona una disposició addicional quarta, amb la 
redacció següent: 


«Quarta. Col·laboració dels notaris i notàries


Els notaris i notàries han de trametre d’ofici al Pro
tectorat una còpia electrònica de les escriptures que 
elevin a públic qualssevol actes inscriptibles en el Re
gistre de Fundacions. En el moment d’obrir la succes
sió, els notaris i notàries també han d’informar de les 
disposicions testamentàries a favor de les fundacions 
o que manifestin la voluntat del causant de constituir 
una fundació.»


Cinquena. Contingut dels comptes anuals  
a l’efecte de la presentació unificada


87 Esmena núm. 87
D’addició
GP Socialista (49)


S’addiciona una disposició addicional cinquena bis, 
amb la redacció següent: 


«Cinquena bis. El balanç social


1. Als efectes del que estableixen els articles 8 c) i 9 e) 
d’aquesta llei, el Registre de Fundacions publica el ba
lanç social, entès com un instrument a través del qual 
les fundacions proporcionen voluntàriament a la ciu


tadania en general, i als donants en especial, informa
ció suficient per avaluar la coherència de la seva actu
ació, així com l’adequació dels resultats a les finalitats 
fundacionals, augmentant la transparència.


2. La informació continguda en el balanç social ha de 
ser suficient per a: 


a) mesurar l’impacte social de les entitats en funció 
dels seus objectius i valors, així com els mitjans per a 
aconseguirlos.


b) mesurar la forma en què es cerca l’assoliment dels 
seus objectius, analitzant aspectes clau de la gestió i 
avaluant el seu desenvolupament.


c) avaluar els processos d’organització de la gestió i la 
qualitat, visualitzant els riscos que poden afectar a la 
fundació.


d) reforçar la identitat i la comunicació des de l’àmbit 
intern i extern, mitjançant el compromís dels agents 
que hi participen així com la de la seva relació amb 
les entitats amb objectius similars i de la societat en el 
seu conjunt.


3. La presentació del balanç social pot ser tinguda en 
compte, com a mèrit o requisit, per l’atorgament de 
subvencions d’acord amb el que estableixin les corres
ponents bases de les convocatòries.


4. Les mesures de publicitat dels balanços socials a adop
tar per part del Protectorat, així com els models per a la 
seva elaboració, es determinaran reglamentàriament.»


Sisena. Suport de presentació dels comptes anuals


88 Esmena núm. 88
D’addició
GP Socialista (50)


S’addiciona una disposició addicional sisena bis, amb 
la redacció següent: 


«Sisena bis. Conservació dels documents comptables


Els comptes anuals i llur documentació complementà
ria lliurats al Protectorat es conservaran i formaran 
part del mateix durant els sis anys posteriors a la seva 
presentació.»


94 Esmena núm. 94
D’addició
GP Socialista (54)


S’addiciona una disposició addicional desena, amb la 
redacció següent: 


«Desena. Deure de comunicació de les entitats vincu
lades


Als efectes del que estableix el capítol II Títol IV d’aques
ta llei, les fundacions i les associacions d’utilitat públi
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ca que a l’entrada en vigor d’aquesta llei ja complien 
amb algun dels supòsits establerts en l’article 28, venen 
obligades, en un termini màxim de sis mesos a comptar 
des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, a informar al 
Protectorat en els termes que prescriu l’article 29.»


Disposició transitòria única


95 Esmena núm. 95
De supressió
GP Socialista (55)


Es suprimeix la disposició transitòria única.


96 Esmena núm. 96
D’addició
GP Socialista (56)


S’addiciona una disposició transitòria única, amb la 
redacció següent: 


«Disposició transitòria. Col·laboració entre l’Adminis
tració de la Generalitat, els ens locals i les entitats del 
seu sector públic amb el Protectorat


Mentre no s’implementin les modificacions necessàri
es als sistemes informàtics afectats per fer efectiva la 
consulta a què fa referència l’article 18.3, i per tal de 
donar compliment al que estableix el precepte esmen
tat, l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
els ens locals de Catalunya, així com les entitats del 
seu sector públic podran sol·licitar al Protectorat la 
informació relativa al compliment del deure de presen
tació de comptes anuals per part de les fundacions i les 
associacions declarades d’utilitat pública.»


Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i les associacions d’utili-
tat pública
Tram. 202-00033/10


Dictamen de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans i esmenes reservades per a defensar 
en el Ple


N. de la R.: Atesa la tramitació conjunta amb el Pro
jecte de llei 20000014/10, el dictamen i les esmenes 
reservades es reprodueixen conjuntament amb la tra
mitació 20000014/10.


Proposició de llei del protectorat de les fun-
dacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00041/10


Dictamen de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans i esmenes reservades per a defensar 
en el Ple


N. de la R.: Atesa la tramitació conjunta amb el Pro
jecte de llei 20000014/10, el dictamen i les esmenes 
reservades es reprodueixen conjuntament amb la tra
mitació 20000014/10.
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DEBAT I VOTACIÓ


Procediment per a la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra el Reial decret 
llei 13/2014, del 3 d’octubre, pel qual s’adop-
ten mesures urgents en relació amb el siste-
ma gasista i la titularitat de centrals nuclears
Tram. 212-00011/10


Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 98505 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 16.12.2014


Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 98505)


A la Mesa del Parlament


Els diputats i diputades sotasignats, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya; l’article 32.2 de la Llei orgànica 2/1979, 
del 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional; l’article 
30.2 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de 
Garanties Estatutàries, i l’article 155.2 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, sol·liciten la convocatò-
ria del Ple del Parlament de Catalunya per tal d’inter-


posar un recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial 
decret llei 13/2014 de 3 d’octubre pel qual s’adopten 
mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la 
titularitat de centrals nuclears (BOE 241 del 4 d’oc-
tubre de 2014) per tal com, d’acord amb les conclu-
sions del Dictamen 25 del 11 de desembre de 2014 del 
Consell de Garanties Estatutàries, s’aprecien motius 
d’inconstitucionalitat per la presumpta vulneració de 
preceptes constitucionals en dels articles següents: 


– Els articles 2 i 4, apartats 1 i 3, del Reial decret llei 
13/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’adopten mesures 
urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat 
de centrals nuclears, excedeixen dels límits constitu-
cionals de la llei singular i, per tant, vulneren el dret 
a la tutela judicial efectiva previst a l’article 24.1 CE.


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Oriol Junqueras i Vies, president; Marta Rovira i 
Vergés, portaveu; J. Lluís Salvadó i Tenesa; portaveu 
adjunt; Oriol Amorós i March, portaveu adjunt; Pere 
Aragonès i Garcia, portaveu adjunt; Anna Simó i Cas-
telló, Josep Andreu Domingo, Rosa Amorós i Cap-
devila, Pere Bosch Cuenca, Gemma Calvet i Barot, 
Josep Cosconera Carabassa, Albert Donés i Anteque-
ra, Dionís Guiteras i Rubio, Agnès Russiñol i Amat, 
Sergi Sabrià i Benito, Marc Sanglas i Alcantarilla, 
Jordi Solé i Ferrando, Roger Torrent i Ramió, Teresa 
Vallverdú Albornà, Alba Vergés i Bosch, Marta Vilal-
ta i Torres, diputats, del GP ERC







Ple del Parlament


PUNT 21 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a fer front a la 
desocupació juvenil
Tram. 302-00227/10


Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans


Reg. 95509 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 02.12.2014


A la Mesa del Parlamento


Carina Mejías Sánchez, portavoz, Inés Arrimadas 
García, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
139 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a fer front a la desocupació 
juvenil (tram. 300-00244/10).


Moción


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a 


Mejor adecuación de la oferta formativa universitaria 


1. Definir e implantar, en coordinación con el resto de 
Administraciones públicas y entidades implicadas, un 
sistema de programación y planificación de la oferta 
formativa universitaria que garantice una mejor adap-


tación a las necesidades del mercado de trabajo de los 
próximos años.


2. Dicho sistema, que contará por parte de la Gene-
ralitat de Catalunya al menos con los Departamentos 
de Empresa y Empleo, de Economía y de Educación, 
dispondrá de un mecanismo continuo de evaluación y 
revisión, cuyas conclusiones serán presentadas de ma-
nera periódica en el Parlament de Catalunya.


Implantación de un nuevo modelo de Formación Pro-
fesional 


3. Definir e implantar un Plan de fomento de la sen-
sibilización e implicación del sector empresarial ca-
talán en el nuevo modelo de formación profesional.


4. Definir un servicio específico de orientación a las 
empresas para detectar vacantes no cubiertas en nue-
vas especialidades que pueden suponer oportunidades 
de contratación para personas jóvenes con formación 
profesional.


Coordinación de las políticas de formación, empleo y 
fomento del emprendimiento


5.a. Definir un protocolo de asignación de competen-
cias y coordinación trasversal de las políticas de for-
mación, empleo y fomento del emprendimiento como 
requisito imprescindible para garantizar la eficacia y 
la eficiencia del nuevo modelo y evitar posibles dupli-
cidades o superposiciones.


5.b. Dicho protocolo garantizará que, en el desarrollo 
normativo y ejecutivo aplicable al sistema de empleo, 
al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) y al sistema 
de Formación Profesional, se lleve a cabo una cor-
recta asignación de funciones y coordinación de los 


Dossier per a la sessió 46
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programas y servicios relacionados con la mejora de 
la empleabilidad (orientación para la formación y/o el 
empleo, formación, acompañamiento, fomento del au-
toempleo y del emprendimiento, servicios a empresas, 
etc).


Mejora de los servicios y programas de empleo


6. Garantizar que se incorporen las necesidades es-
pecíficas de la población menor de treinta años en la 
definición de la carta de servicios básicos a las perso-
nas en situación de desempleo o búsqueda de trabajo.


7. Incorporar indicadores cuantitativos y cualitativos 
en el nuevo modelo de evaluación de los programas 
y servicios en materia de empleo, que permitan lle-
var a cabo un seguimiento más adecuado del impacto 
de dichos programas en el desempleo juvenil a corto, 
medio y largo plazo. Dicha evaluación deberá tener en 
cuenta la situación socio-laboral de las personas parti-
cipantes al principio y al final del programa pero tam-
bién la comparativa con la evolución de la situación de 
colectivos similares de jóvenes que no participen de 
dichos programas.


8. Garantizar que se incida en aspectos como el fo-
mento de la motivación personal y la valoración del 
entorno social y territorial como principios trasversa-
les en los programas de empleo destinados a la po-
blación juvenil (no únicamente el formativo y profe-
sional).


9. Reforzar el uso de la figura de tutor-mentor o si-
milar que facilite la transición de la etapa formativa 
a la etapa laboral, especialmente para los jóvenes en 
situación de especial vulnerabilidad.


Aplicación de la Garantía Juvenil


10. Elaborar y presentar en el Parlament de Catalu-
nya un Plan de Aplicación de la Garantía Juvenil que 
incluya el desglose a nivel territorial de las medidas 
concretas previstas, las metodologías de intervención, 
los indicadores de evaluación, el cronograma y la do-
tación presupuestaria de dicho Plan.


11. Garantizar en la aplicación de la Garantía Juvenil 
una presencia equilibrada entre medidas destinadas a 
la mejora de la intermediación, mejora de la emplea-
bilidad, estímulos a la contratación e impulso del em-
prendimiento y el autoempleo.


12. Garantizar una dotación presupuestaria adecuada 
a las necesidades de la juventud de Catalunya medi-
ante el aumento del presupuesto de la Generalitat de 
Catalunya destinado a este fin.


13. Garantizar una correcta coordinación y cola-
boración con el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE), los diferentes servicios de empleo autonómi-
cos y el resto de entidades y administraciones impli-
cadas en la planificación, ejecución y justificación de 
la Garantía Juvenil.


Pleno monográfico de políticas de juventud celebrado 
en julio de 2013


14. Elaborar y presentar en el Parlament de Catalunya 
un exhaustivo Informe de Ejecución de las medidas 
aprobadas en el pleno específico de políticas de juven-
tud (con especial énfasis en aquellas relacionadas con 
la lucha contra el paro juvenil) que incluya, como mí-
nimo, la siguiente información: 


– Situación actual de cada una de las medidas adop-
tadas.


– Justificación de la no ejecución de las medidas  pen-
dientes. 


– Indicadores cuantitativos y cualitativos del impacto 
de las medidas ejecutadas en la situación de los jóve-
nes. 


– Calendario previsto de ejecución de las medidas no 
llevadas a cabo.


– Previsión presupuestaria desglosada de cada medida


– Entidades / departamentos implicados en la ejecu-
ción de cada medida


15. Poner en marcha un plan de choque contra el paro 
juvenil con una dotación mínima de 150M€ en cum-
plimiento de lo aprobado en el pleno de juventud.


16. Dar cumplimiento al conjunto de las medidas 
aprobadas en el pleno específico de políticas de juven-
tud celebrado en julio de 2013 en el periodo máximo 
de un año a contar desde la aprobación de la presente 
Moción.


Palacio del Parlamento, 27 de noviembre de 2014


Carina Mejías Sánchez Inés Arrimadas García
Portavoz del GP C’s Portavoz adjunta del GP C’s 


Esmenes presentades
Reg. 98468, 98469, 98477, 98494 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 98468)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat 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 mesures per a fer front a la desocupació juvenil 
(tram. 302-00227/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt després del punt 2


«Oferir a les universitats catalanes horaris lectius 
compatibles amb el manteniment d’un lloc de treball, 
i alhora, assegurar que totes les titulacions amb més 
demanda es puguin cursar on-line.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista


Modificació del segon títol de la moció


«Implantació d’un nou model de Formació Professio-
nal i Estudis Professionalitzadors»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt després del punt 4


«Executar un Pla d’acreditació i qualificació professi-
onal que permeti que les persones joves amb mancan-
ces de qualificació puguin accedir a un itinerari perso-
nalitzat de formació per acreditar la seva experiència 
professional i/o qualificar-se per poder obtenir un lloc 
de treball.» 


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt després del punt 4


«Eliminar la taxa de 360€ de matriculació als Cicles 
Formatius de Grau Superior.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt desprès del punt 4


«Establir per als alumnes de batxillerat i ensenyaments 
professionalitzadors un sistema català de beques, com-
plementat amb una oferta d’ajuts, que asseguri que 
tota persona jove que desitgi estudiar no se’n vegi im-
possibilitada per raons econòmiques.»


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt després del punt 4


«Assegurar que els ensenyaments professionalizadors 
siguin accessibles tant a nivell territorial com d’hora-
ris, a través tant de l’horari nocturn com dels instru-
ments d’ensenyament no-presencial (Institut Obert de 
Catalunya).»


7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt després del punt 4


«Sostenir els programes de qualificació professional 
inicial o equivalents amb l’objectiu d’assegurar que to-
tes les persones joves sense titulació puguin tenir accés 
a una plaça.»


8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt després del punt 4


«Potenciar la mobilitat europea dels estudiants de ci-
cles formatius de grau superior, amb acords amb altres 
regions europees.»


9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt després del punt 4


«Treballar amb la Secretaria de la Unió Euro Mediterrà- 
nia en la creació d’un «programa Erasmus» per als es-
tudis professionalitzadors en l’àmbit mediterrani.»


10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt després del punt 9


«Fer de la Garantia Europea Juvenil, adoptada com 
a política prioritària pel darrer Consell Europeu, l’eix 
central de les seves polítiques adreçades a les persones 
joves. Aquesta garantia ha de fer efectiu el dret de tot 
català i catalana a que abans de quatre mesos després 
de finalitzar estudis o una activitat laboral, tingui ac-
cés o bé a una nova feina, o a una formació ocupacio-
nal o a unes practiques formatives remunerades.»
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11 Esmena núm. 11


De modificació
GP Socialista


Modificació del punt 15


«1. Pla de rescat de la joventut de Catalunya


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1.1. Promoure un Pla de xoc contra l’atur juvenil que 
garanteixi a cada jove que no passaran quatre mesos 
després de donar per acabats els estudis sense rebre 
des dels serveis públics d’ocupació una oferta laboral, 
unes pràctiques laborals adequades al seu nivell for-
matiu, o una orientació laboral per introduir-se en una 
formació en alternança, a través d’una catàleg ampli 
de serveis del SOC, adaptat a la diversitat de les situ-
acions.


Aquest compromís es garantirà entre d’altres amb els 
següents instruments: 


1.1.1. La millora del currículum dels joves, a través de 
la formació i les polítiques actives d’ocupació, amb 
especial interès en el reciclatge de persones amb bai-
xa formació. S’assegurarà un sistema universal i gra-
tuït d’orientació professional especialitzada per tots 
els joves en situació d’atur o amb contractes precaris 
de treball. Aquest sistema, seguint el model alemany 
d’orientació professional, servirà per assessorar els 
joves respecte les seves necessitats formatives, l’ofer-
ta de llocs de treball o la possibilitat de crear la seva 
pròpia empresa, en funció de les seves competències 
professionals. Igualment es preveurà la disponibilitat 
de beques-formació i crèdits-salari destinats a donar 
resposta a les persones amb menor qualificació pro-
fessional adquirida i que en molts casos ara mateix ni 
treballen ni estudien.


1.1.2. Ajudes a l’autoocupació/emprenedoria per a 
l’impuls de projectes empresarials per a joves, a través 
de l’assessorament i el suport financer públic. Aquest 
capítol haurà de fer especial èmfasi en les iniciatives 
de l’economia social.


1.1.3. Incentius als contractes per a joves (amb especial 
tractament de les empreses del tercer sector i l’econo-
mia social). La Generalitat promourà davant el Go-
vern d’Espanya beneficiar les empreses que contractin 
un determinat número de joves com a llocs de treball 
nets de nova creació amb una forta rebaixa de l’Im-
post de Societats (del 30% al 20%; i del 25% al 15% 
en el cas de les pimes) per l’any en què realitzen les 
contractacions i per l’any següent addicionalment. Si 
l’empresa no té beneficis, podrà imputar la inversió en 
salaris dels nous treballadors joves com a crèdit fiscal 
per quan els tingui.


1.1.4. La dotació pressupostària aproximada del Pla 
de Xoc serà de 150 M€.


1.2. Promoure, sota el nom de «Beca Queda’t a Cata-
lunya» un programa extraordinari per a la contracta-
ció durant sis mesos de joves que hagin finalitzat estu-
dis de grau/màster universitari o de Cicle Formatiu de 
Grau Superior.


1.2.1. Al programa s’hi adherirà la Generalitat de Ca-
talunya i el seu sector públic, així com les administra-
cions locals i les empreses catalanes, a través de les 
seves associacions.


1.2.2. Cada ens que s’afegeixi aportarà una cartera 
de llocs de treball en pràctiques remunerades per un 
termini de sis mesos. El programa buscarà assolir la 
creació de 12 mil places any.


1.2.3. Els llicenciats catalans i els graduats en cicles 
formatius superiors, sense experiència laboral prè-
via, podran tenir una primera experiència laboral en 
la branca dels estudis que hagin seguit. S’establirà un 
procediment de selecció objectiu i basat en mèrits.


1.2.4. Aquest programa comptarà amb un pressupost 
aproximat de 75 M€. Es programarà per a l’any 2014 i 
se n’avaluarà la seva continuïtat per a anys successius.


1.3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a de-
manar la derogació de la reforma laboral de 2012 ate-
sos els seus efectes negatius, de destrucció i precarit-
zació de l’ocupació i especialment dels llocs de treball 
ocupats per joves.


1.4. Assegurar la disponibilitat de formació ocupacio-
nal per tal que els joves que no han adquirit les compe-
tències bàsiques definides per la Unió Europea puguin 
obtenir-les amb l’oferta de cursos del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya.


1.5. Reforçar i accelerar el desplegament de la Xarxa 
d’Oficines d’Emancipació Juvenil per tal que estiguin 
en condicions de prestar assessorament i intermedia-
ció laboral (a més d’en altres camps) arreu del terri-
tori.


1.6. Incrementar els serveis, avantatges fiscals i ajuts o 
crèdits als joves emprenedors. De manera més àmplia, 
assegurar que els joves figurin com a capítol específic 
i diferenciat en totes les polítiques de reactivació de 
l’economia.


1.7. Assegurar que a tot el territori de Catalunya hi 
hagi punts de contacte que són partners per permetre 
participar a joves en el Programa Erasmus per Joves 
Emprenedors.


1.8. Crear una oficina de suport a la mobilitat interna-
cional voluntària (emigració), basada en els recursos 
de la Xarxa d’Emancipació Juvenil, disponible sobre 
tots els canals de relació amb el ciutadà, per tal que 
els i les joves que hagin decidit cercar feina a l’exterior 
tinguin un nivell d’informació suficient (laboral i més 
enllà) i alhora fer-ne un instrument per afavorir el re-
torn si l’experiència no és exitosa o bé per recuperar el 
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capital per Catalunya de les experiències viscudes i les 
capacitats de contacte amb les societats de destí.


1.9. Instar la UE a crear un seguiment específic del col-
lectiu jove en el Sistema d’Ocupació Europeu.


1.10. Recuperar la Direcció General per la Igualtat en 
el treball i assignar-li com a funció treballar per asse-
gurar la igualtat salarial home-dona també entre els 
joves i la igualtat de condicions laborals entre els joves 
i els treballadors de més de 30 anys.


1.11. Fer constar entre les directrius anuals lliurades 
al cos d’Inspectors de Treball la vigilància específica 
de la no discriminació efectiva dels treballadors i tre-
balladores joves a nivell de condicions retributives o 
altres.


1.12. Crear, amb el nom de «Herència Universal» un 
fons específic per a la realització de projectes d’eman-
cipació dels joves, i especialment els seus projectes 
empresarials, finançat amb recursos avaluats com una 
fracció (la quarta part) de la recaptació de l’Impost de 
Successions i Donacions. Aquest fons dedicarà els seus 
recursos al compliment de les mesures aprovades en la 
resolució d’aquest debat monogràfic sobre la situació 
de la joventut.


1.13. Facilitar la transició al mon laboral dels joves 
amb disminució reconeguda, mitjançant la inserció a 
l’empresa ordinària amb als programes de Treball amb 
Suport amb la dotació econòmica suficient, l’accés a 
centres especials de treball, tot obrint la convocatòria 
per a la creació de llocs de treball protegit als CETs, 
garantir el compliment de la llei pel que fa a la subven-
ció del 50% del SMI i al finançament de les Unitats de 
Suport a l’Activitat Professional.»


12 Esmena núm. 12
D’addició
GP Socialista


Addició d’un nou punt


«Destinar un mínim de 300 M€ dels seus pressupostos 
específicament dedicats a finançar de manera efectiva i 
suficient les actuacions contingudes en la resolució pos-
terior al Debat Monogràfic sobre la situació de la Jo-
ventut. Atenent a que l’Acord de Mesures per a l’Ocupa-
ció Juvenil de 2009 va preveure una dotació de 200 M€ 
que el nombre de joves en atur s’ha incrementat molt 
sensiblement respecte a cinc anys enrere, el Govern pre-
veurà aquest mínim de 300 M€ anuals a distribuir entre 
el conjunt de polítiques. Aquesta quantitat s’haurà de 
consignar independentment de la possibilitat de ser el 
destinatari de nous recursos de la Unió Europea o de 
TACE destinats a aquestes polítiques.»


Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98469)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Vilalta i Tor-
res, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les mesures per a fer front a 
la desocupació juvenil (tram. 302-00227/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 1


«1. Definir e implantar, en coordinación con el resto 
de Administraciones públicas y entidades implica-
das, un sistema de programación y planificación de la 
oferta formativa universitaria que garantice una mejor 
adaptación a las necesidades del mercado de trabajo de 
los próximos años que garanteixi l’equitat en l’accés 
a l’educació superior, que faciliti la flexibilització for-
mativa i que millori la transició del món universitari al 
món laboral. Això ha d’anar acompanyat per l’aposta 
per la innovació, el coneixement i la igualtat d’oportu-
nitats com a base del model productiu cap al qual hem 
de tendir.»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Addició al punt 2


«2. Dicho sistema, que contará por parte de la Gene-
ralitat de Catalunya al menos con los Departamentos 
de Empresa y Empleo, de Economía i Coneixement y 
d’Ensenyament i Universitats, dispondrá de un meca-
nismo continuo de evaluación y revisión, cuyas con-
clusiones serán presentadas de manera periódica en la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats del Parlament 
de Catalunya»


3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació i supressió al punt 5 a


«5.a Definir un protocolo de asignación de competen-
cias y Sistematitzar la coordinación trasversal de las 
políticas de formación, empleo y fomento del empren-
dimiento como requisito imprescindible para garanti-
zar la eficacia y la eficiencia del nuevo modelo y evitar 
posibles duplicidades o superposiciones.







 6 | Sessió plenària 46


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Addició d’un nou punt 5.a bis


«5.a bis. Crear l’espai de concertació vinculant on Go-
vern, agents socials i econòmics, i el CNJC, puguin in-
cidir de manera efectiva en les polítiques destinades a 
fomentar l’ocupació juvenil. Així com assegurar que en 
la tramitació de la llei del SOC s’introdueixi la partici-
pació del CNJC a través del mecanisme corresponent.»


5 Esmena núm. 5
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació i addició al punt 5 b


«5.b. Dicho protocolo Aquesta coordinació garantizará 
que, en el desarrollo normativo y ejecutivo aplicable al 
sistema de empleo, al Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) y al sistema de Formación Profesional, se lleve 
a cabo una correcta asignación de funciones y coordi-
nación de los programas y servicios relacionados con 
la mejora de la empleabilidad (orientación para la for-
mación y/o el empleo, formación, acompañamiento, 
fomento del autoempleo y del emprendimiento, servi-
cios a empresas, etc) així com un correcte rendiment 
de comptes, avaluació i presència dels mecanismes de 
control adients.»


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació punt 6


«6. Garantizar que se incorporen las necesidades es-
pecíficas de la población menor de treinta años en la 
definición dels programes d’ocupació de la carta de 
servicios básicos a las personas en situación de desem-
pleo o búsqueda de trabajo.»


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 9


«9. Reforzar el uso de la figura de tutor-mentor o si-
milar Assegurar l’orientació personalitzada des de 
l’Administració Pública efectuada per part de personal 
qualificat i amb unes condicions dignes que facilite la 
transición de la etapa formativa a la etapa laboral, es-
pecialmente para los jóvenes en situación de especial 
vulnerabilidad.»


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 10


«10. Presentar a la Comissió de Polítiques de Joventut 
del Parlament de Catalunya, les Bases per a l’estratè-
gia d’ocupació juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 
2014-2020, així com el programa operatiu a Catalu-
nya.»


9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 11


«11. Garantir l’aplicació de la Garantia Juvenil adap-
tada a les necessitats socials i territorials del jovent i 
amb èmfasi especial al seguiment personalitzat, a la 
millora de l’ocupabilitat, i a la generació d’oportuni-
tats formatives i ocupacionals pel jovent.»


10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Addició d’un nou punt 11 bis


«11 bis. L’aplicació de la Garantia Juvenil ha de tenir 
present les següents premisses: 


– Priorització de l’orientació professional personalit-
zada i integral.


– Calendarització del desenvolupament del pla.


– Existència d’una taula d’aplicació i de seguiment ter-
ritorial de la implementació, que compti amb la parti-
cipació de les organitzacions juvenils.


– L’atenció als diferents perfils de joves, independent-
ment del nivell formatiu.


– Seguiment i avaluació del desplegament.


– Desenvolupament d’un pla de comunicació i infor-
mació perquè el jovent conegui l’existència del Pla de 
Garantia Juvenil.»


11 Esmena núm. 11


De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 12


12. Garantizar una dotación presupuestaria adecuada 
a las necesidades de la juventud de Catalunya median-
te l’existència d’un pressupost compromès i eficient per 
l’aplicació de la Garantia Juvenil, adequat a les neces-
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sitats del jovent de Catalunya. el aumento del presupu-
esto de la Generalitat de Catalunya destinado a este fin.


12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Addició d’un nou punt 12 bis


«Sol·licitar la territorialització dels recursos destinats 
a la implantació de la Garantia Juvenil, per tal de res-
pondre des de la proximitat a les particularitats de la 
desocupació juvenil a Catalunya.»


13 Esmena núm. 13
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Supressió de tot el punt 13.


14 Esmena núm. 14
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació i supressió al punt 14


«14. Elaborar y Presentar a la Comissió de Polítiques 
de Joventut del Parlament de Catalunya l’informe de 
compliment de la resolució 301/X i desplegament del 
Pla d’Actuació de les polítiques de joventut de la Gene-
ralitat de Catalunya: horitzó 2016 en el Parlament de 
Catalunya un exhaustivo Informe de Ejecución de las 
medidas aprobadas en el pleno específico de políticas 
de juventud (con especial énfasis en aquellas relacio-
nadas con la lucha contra el paro juvenil) que incluya, 
como mínimo, la siguiente información: 


– Situación actual de cada una de las medidas adop-
tadas.


– Justificación de la no ejecución de las medidas pen-
dientes.


– Indicadores cuantitativos y cualitativos del impacto 
de las medidas ejecutadas en la situación de los jóve-
nes.


– Calendario previsto de ejecución de las medidas no 
llevadas a cabo.


– Previsión presupuestaria desglosada de cada medida


– Entidades/departamentos implicados en la ejecu-
ción de cada medida.»


15 Esmena núm. 15
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 15


«15. Garantir que la inversió total de la Generalitat 
per al 2015 en polítiques per la lluita contra l’atur ju-
venil sigui com a mínim de 150M €, d’acord amb allò 
aprovat al ple monogràfic sobre joventut.»


16 Esmena núm. 16
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 16


«16. Donar compliment a les mesures aprovades al ple 
específic de polítiques de joventut celebrat al juliol de 
2013, que encara no s’han desenvolupat, en el període 
màxim de 6 mesos o aquell termini estipulat en les ma-
teixes mesures.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98477)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Lorena Vicioso 
Adria, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
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 mesures per a fer front a la desocupació juvenil 
(tram. 302-00227/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 3


«3. En el marc de la nova llei de la FP definir e im-
plantar un Plan de compromisos per la de fomento de 
la sensibilización e implicación del sector empresarial 
catalán en el nuevo modelo de formación profesional.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 4


«4. En el marc de la nova llei de la d’ocupació defi-
nir criteris un servicio específico de orientación a las 
empresas para detectar vacantes no cubiertas en nue-
vas especialidades que pueden suponer oportunidades 
de contratación para personas jóvenes con formación 
profesional.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De tot l’apartat 5, que resta redactat de la manera se-
güent


«5. Creació d’un espai de concertació on govern, els 
agents socials i econòmics més representatius de Cata-
lunya (sindicats i patronals), juntament amb el Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) com a 
representant del Moviment Associatiu Juvenil (MAJ), 
puguin incidir de manera efectiva en les polítiques des-
tinades a fomentar l’ocupació juvenil, per tal de que: 


– En el marc de la tramitació de les noves lleis de FP 
i del sistema d’Ocupació, definir un protocolo de asig-
nación de competencias y coordinación trasversal de 
las políticas de formación, empleo y fomento del em-
prendimiento i de governança única en la planifició 
d’estratègies, la programació d’actuacions i la distri-
bució de recursos, como requisito imprescindible para 
garantizar la eficacia y la eficiencia del nuevo modelo 
y evitar posibles duplicidades o superposiciones.


– Dicho protocolo garantizará que, en el desarrollo 
normativo y ejecutivo aplicable al sistema de empleo, 
al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) y al sistema 
de Formación Profesional, se lleve a cabo una cor-
recta asignación de funciones y coordinación de los 
programas y servicios relacionados con la mejora de 
la empleabilidad (orientación para la formación y/o el 
empleo, formación, acompañamiento, fomento del em-
prendimiento, servicios a empresas, etc). Garantint els 
mecanismes de control i rendiment de comptes adients 
als espais ja existents.»


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 9, al final del paràgraf


«9. Reforzar el uso de la figura de tutor-mentor o si-
milar que facilite la transición de la etapa formativa 
a la etapa laboral, especialmente para los jóvenes en 
situación de especial vulnerabilidad. En cap cas la 
figura tutora o mentora ha de recaure en l’anomenat 
voluntariat corporatiu. Aquesta ha de ser una tasca 
duta a terme des de l’Administració Pública per part 
de personal qualificat i amb unes condicions laborals 
dignes.»


5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De tot l’apartat 11.


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 12, al final del paràgraf


«12. Garantizar una dotación presupuestaria adecua-
da a las necesidades de la juventud de Catalunya me-
diante el aumento del presupuesto de la Generalitat 
de Catalunya destinado a este fin i també demanem 
la territorialització dels recursos estatals destinats a la 
Garantia Juvenil per tal de poder desenvolupar un mo-
del propi de Garantia Juvenil en directa interlocució 
amb el Moviment Associatiu Juvenil (MAJ) i consen-
suat amb la resta d’agents socials implicats, que res-
pongui a les necessitats especifiques del jovent català.»


7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 13, al final del paragràf


«13. Garantizar una correcta coordinación y cola-
boración con el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE),los diferentes servicios de empleo autonómi-
cos y el resto de entidades y administraciones impli-
cadas en la planificación, ejecución y justificación de 
la Garantía Juvenil, preservant el desenvolupament 
d’un model propi de Garantia Juvenil a Catalunya.»
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8 Esmena núm. 8
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De tot l’apartat 16.


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Dolors Camats i Luis Lorena Vicioso Adria
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98494)


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 inter-
pel·lació al Govern sobre les mesures per a fer front a 
la desocupació juvenil (tram. 302-00227/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Impulsar un Pla de foment de la sensibilització i 
implicació del sector empresarial català en el nou mo-
del de formació professional.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. Orientar a les empreses en la detecció d’oportuni-
tats que puguin comportar la contractació de persones 
joves amb el perfil professional adequat a les seves ne-
cessitats.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 5.a


«a) Intensificar la coordinació transversal de les po-
lítiques de formació, ocupació i foment de l’empre-
nedoria com a requisit imprescindible per a garantir 
l’eficàcia i l’eficiència del nou model i evitar possibles 
duplicitats o superposicions.»


4 Esmena núm. 4
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 5.b


«b) Continuar garantint que en el desenvolupament 
normatiu i subjectiu aplicable al sistema d’ocupació, al 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i al sistema de 
Formació Professional, es dugui a terme una correcta 
assignació de funcions i coordinació dels programes 
i serveis relacionats amb la millora de l’ocupabilitat 
(orientació per a la formació i/o l’ocupació, formació, 
acompanyament, foment de l’autoocupació i de l’em-
prenedoria, servies a empreses, etc), en el sí del Con-
sell Català de Formació Professional.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Continuar garantint que s’incorporen les necessi-
tats específiques de la població menor de trenta anys a 
la definició de la carta de serveis bàsics a les persones 
en situació d’atur o cerca de feina.»


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 7


«7. Continuar utilitzant els indicadors quantitatius i 
qualitatius del model d’avaluació dels programes i ser-
veis en matèria d’ocupació, que permeten portar a ter-
me un seguiment més adequat de l’impacte d’aquests 
programes en l’atur juvenil a curt, mig i llarg termini. 
Aquesta avaluació té en compte la situació sòcio-la-
boral de les persones participants al començament i 
al final del programa però també la comparativa amb 
l’evolució de la situació de col·lectius similars de joves 
que no participen d’aquests programes.»


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 8


«8. Continuar fomentant la motivació personal i la va-
loració de l’entorn social i territorial com a principis 
transversals als programes d’ocupació destinats a la 
població juvenil (no únicament el formatiu i profes-
sional).»
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8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 9


«9. Reforçar les actuacions d’informació i d’assistèn-
cia individualitzada a les persones joves en relació als 
programes d’intermediació, formació, capacitació per 
l’ocupació i emprenedoria, mitjançant la posada en 
marxa de la xarxa d’impulsors de la Garantia Juve-
nil.»


9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió


De refosa dels punts 10 i 11


«10. Trametre al Parlament de Catalunya el document 
«Bases per a l’estratègia d’ocupació juvenil a Catalu-
nya: Garantia Juvenil 2014-2020», aprovat pel Con-
sell de Direcció del SOC el 9 de setembre de 2014, on 
es recull el finançament, estructuració, operativa d’ac-
cés, el seguiment, avaluació i difusió de la Garantia 
Juvenil a Catalunya. Aquest programa s’aplica en àm-
bits com la intermediació, la millora de l’ocupabilitat i 
l’impuls de l’emprenedoria i de l’autoocupació.»


10 Esmena núm. 10
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 12


«12. Seguir garantint una dotació pressupostària ade-
quada a les necessitats de la joventut de Catalunya 
mitjançant l’augment del pressupost de la Generalitat 
de Catalunya destinat a aquesta finalitat derivada dels 
fons del «Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil a 
Catalunya 2014-2020.»


11 Esmena núm. 11


De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 13


«13. Continuar impulsant, per part de la Generalitat 
de Catalunya, una correcta coordinació i col·laboració 
amb el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 
els diferents serveis d’ocupació autonòmics i la resta 
d’entitats i administracions implicades a la planifica-
ció, execució i justificació de la Garantia Juvenil.»


12 Esmena núm. 12
D’addició
GP de Convergència i Unió


D’un nou punt 13 bis


«13 bis. Instar el Govern de l’Estat a establir un me-
canisme de finançament que possibiliti la bestreta del 
100% de la dotació de la Garantia Juvenil per tal de 
garantir la seva execució.»


13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 14


«14. Elaborar i presentar al Parlament de Catalunya 
un exhaustiu Informe d’Execució de les mesures apro-
vades al ple específic de polítiques de joventut (amb 
especial èmfasi en aquelles relacionades amb la lluita 
contra l’atur juvenil) que inclogui, com a mínim, la 
següent informació: 


– Situació actual de cada un dels 76 blocs temàtics 
i dels 14 eixos de treball, així com les seves mesures 
principals.


– Justificació de les mesures pendents d’executar.


– Indicadors quantitatius i qualitatius disponibles del 
resultat i impacte de les principals mesures executades 
en la situació dels joves.


– Calendari previst d’execució de les mesures no ini-
ciades.


– Previsió pressupostària desglossada de cada un 
dels 76 blocs temàtics i dels 14 eixos de treball, així 
com de les seves mesures principals.


– Entitats/departaments implicats en l’execució dels 76 
blocs temàtics i dels 14 eixos de treball, així com les 
seves mesures principals.» 


14 Esmena núm. 14
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 16


«16. Informar de l’estat d’execució de les mesures diri-
gides a joves i aprovades en el ple específic de políti-
ques de joventut celebrat el juliol de 2013 en el termi-
ni màxim d’un any a comptar des de l’aprovació de la 
present moció, tenint en compte les noves necessitats 
que puguin sorgir i d’acord amb la disponiblitat pres-
supostària.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 22 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre política industrial
Tram. 302-00228/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 95510 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 02.12.2014


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 la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre política in-
dustrial (tram. 300-00239/10).


Moció


El Parlament insta el Govern a: 


1. Dedicar el 5% del pressupost del 2015 a inversió 
en infraestructures relacionades amb el desenvolupa-
ment econòmic, i acompanyar-ho de programes espe-
cífics per a cada una d’aquestes: carreteres, polígons 
industrials, centres logístics, connexions portuàries, 
ferroviàries i aeroportuàries. I així instar el Govern 
de l’Estat a: 


a) Accelerar la construcció del Corredor Ferroviari 
del Mediterrani com a element dinamitzador de l’eco-
nomia de la península ibèrica, d’acord amb l’Agenda 
Catalana del Corredor Mediterrani.


b) La construcció dels accessos viaris i ferroviaris de-
finitius als ports de Barcelona i Tarragona.


c) Establir un nou model de gestió dels ports de Bar-
celona i Tarragona basat en una major autonomia i 
gestió compartida.


2. Aprovar un Pla estratègic per al futur centre tecno-
lògic avançat que sorgirà a partir de la integració dels 
6 centres existents amb l’objectiu d’enfortir les políti-
ques d’innovació i transferència de coneixement. Cal-
drà garantir la connexió del nou centre amb el sector 
empresarial a través d’un nou model de governança 
que faciliti la relació entre l’activitat del centre i l’em-
presa, i a través de plataformes que generin nous eco-
sistemes d’innovació on posar en contacte empreses, 
coneixement i emprenedors. Aquest pla estratègic serà 
presentat a la Comissió d’Empresa i Ocupació durant 
el primer semestre de l’any 2015.


3. Realitzar un mapa de les telecomunicacions de 
Catalunya per conèixer la situació de les mateixes 
i desenvolupar un Pla de millora d’aquestes infra-


estructures que permeti continuar desenvolupant la 
societat de la comunicació i la informació al nostre 
país. Aquests treballs seran presentats a la Comissió 
d’Empresa i Ocupació durant el primer semestre de 
l’any 2015.


4. Aprovar, en els propers tres mesos, un nou Pla 
d’Energia que afavoreixi la generació d’energies netes 
i que contempli: 


a) Un Pla de mesures d’estalvi i eficiència energètica 
adreçat a les empreses amb programes d’assessora-
ment i suport financer per part de la Generalitat de 
Catalunya que inclogui els sectors de la generació, del 
transport i la distribució d’energia, la indústria, l’ad-
ministració pública i els edificis, per tal d’assegurar 
els objectius marcats per la UE per a l’any 2020, i la 
transposició en el marc de les competències que fixa 
l’Estatut de Catalunya de la Directiva relativa a efici-
ència energètica 2012/27/UE.


b) Una proposta de xarxes tancades d’energia a través 
d’empreses públiques o mixtes.


c) L’impuls del cotxe i la moto elèctrica.


d) L’impuls del nou concepte d’energia distribuïda per 
generar i transportar energia (plaques solars, geotèr-
mia, molins...).


e) Una proposta que relacioni la neteja de boscos i 
aprofitaments urbans de biomassa per a usos energè-
tics de distribució de calor.


5. Dissenyar polítiques territorials de desenvolupa-
ment industrial concertadament amb els agents dels 
diferents territoris, aprofitant el coneixement existent, 
així com les fortaleses i les oportunitats sectorials de 
cada un d’aquests, i afavorint l’elaboració d’estratègies 
de futur més sòlides: emprenedoria, creixement em-
presarial, localització i aterratge empresarial, amb es-
pecial atenció a l’Ebre, el Penedès, l’Anoia, el Bages, 
Osona i el Pirineu. Aquests treballs seran presentats 
a la Comissió d’Empresa i Ocupació durant el primer 
semestre de l’any 2015.


6. Donar suport als treballadors i treballadores que 
estan patint les conseqüències de la crisi al nostre 
país degut al tancament d’empreses, i a la inacció del 
Govern que no genera alternatives a la indústria que 
tanca. El Parlament vol mostrar tot el nostre recolza-
ment als treballadors de les empreses Cemex, Trade-
ma, Ceràmicas Foix, Jonhson Control, Delphi, Ficosa, 
Almirall, Alstom, Panrico, SCA Converting, Grupo 
Castilla, Copirineu, Neoelectra, Alier, Albasa, Valeo, 
Expafruit, Ibérica de Altavoces, Rotocayfo, Grobe i 
Sharp, així com a totes aquelles empreses amb expe-
dients de regulació d’ocupació en procés.


7. Dissenyar polítiques de concertació i col·laboració 
públic-privada que permetin anticipar tendències i 
prevenir processos de transformació i de desindustri-







 12 | Sessió plenària 46


alització al nostre país, evitant la pèrdua de llocs de 
treball i el tancament d’empreses.


Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 


Esmenes presentades
Reg. 98470, 98480, 98489, 98497 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98470)


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 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre política industrial (tram. 
302-00228/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Supressió al punt 1


«El Parlament insta el Govern a: 


1. Dedicar el 5% del pressupost del 2015 a inversió 
en infraestructures relacionades amb el desenvolupa-
ment econòmic, i acompanyar-ho de programes espe-
cífics per a cada una d’aquestes: carreteres, polígons 
industrials, centres logístics, connexions portuàries, 
ferroviàries i aeroportuàries. I així instar el Govern de 
l’Estat a: 


a) Accelerar la construcció del Corredor Ferroviari del 
Mediterrani com a element dinamitzador de l’economia 
de la península ibèrica, d’acord amb l’Agenda Catalana 
del Corredor Mediterrani.


b) La construcció dels accessos viaris i ferroviaris defi-
nitius als ports de Barcelona i Tarragona.


c) Establir un nou model de gestió dels ports de Barce-
lona i Tarragona basat en una major autonomia i gestió 
compartida.


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Addició d’un nou punt 1 bis


«1 bis. El Parlament insta el Govern a exigir al Govern 
de l’Estat: 


a) Accelerar la construcció del Corredor Ferroviari 
del Mediterrani com a element dinamitzador de l’eco-
nomia de la península ibèrica, d’acord amb l’Agenda 
Catalana del Corredor Mediterrani.


b) La construcció dels accessos viaris i ferroviaris defi-
nitius als ports de Barcelona i Tarragona.


c) Transferir a la Generalitat de Catalunya els ports de 
Barcelona i Tarragona.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació lletra d del punt 4


«d) L’impuls del nou concepte Impulsar la generació 
d’energia distribuïda per generar i transportar energia 
(plaques solars, geotèrmia, molins...).»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació de la lletra e del punt 4


«e) Impulsar les centrals de biomassa que permetin la 
millora de la gestió forestal i el tractament de residus 
orgànics urbans tals com les restes de poda.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Addició d’un nou punt 8


«8. Instar al diàleg social entre la part patronal i la 
representació dels treballadors en aquelles indústries, 
com ara les del grup Rotocayfo, en les que es produeixi 
una modificació substancial de les condicions de tre-
ball. En aquest sentit el Govern impulsarà la partici-
pació de la representació dels treballadors en la presa 
de decisions estratègiques en l’àmbit de la indústria, 
oferirà la mediació quan hi hagi desacords i desenvo-
luparà aquelles actuacions que afavoreixin la concer-
tació social com a millor mètode per prendre decisions 
afavoridores del manteniment del teixit industrial en el 
llarg termini.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98480)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
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 
política industrial (tram. 302-00228/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt


0a. Establir mesures per garantir com a objectiu des-
tinar el 3% del PIB en polítiques industrials a finals 
de 2016.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt


0b. Impulsar una política industrial activa garantint 
un gir en la política de la Generalitat passant de la si-
tuació d’inhibició actual a dissenyar una nova política 
industrial.


3 Esmena núm. 3
De modificació  
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Del primer paràgraf del punt 1


[...] i acompanyar-ho de programes específics amb cri-
teris de sostenibilitat econòmica, ecològica i mediam-
biental.


4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un apartat d al punt 1


d. Garantir l’equilibri territorial també en les infraes-
tructures per evitar les desigualtats territorials.


5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al punt 2


2. Aprovar un Pla estratègic consensuat amb els agents 
socials i sindicals implicats per al futur centre tecno-
lògic avançat que sorgirà a partir de la integració dels 
6 centres existents amb l’objectiu d’enfortir les políti-
ques d’innovació i transferència de coneixement. Cal-
drà garantir la connexió del nou centre amb el sector 
empresarial a través d’un nou model de governança 
que faciliti la relació entre l’activitat del centre i l’em-
presa, i a través de plataformes que generin nous eco-
sistemes d’innovació on posar en contacte empreses, 
coneixement i emprenedors. Aquest pla estratègic serà 
presentat a la Comissió d’Empresa i Ocupació durant 
el primer semestre de l’any 2015.


6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al punt 3


3. Realitzar un mapa de les telecomunicacions de Ca-
talunya per conèixer la situació de les mateixes i des-
envolupar un Pla de millora d’aquestes infraestructu-
res que permeti continuar desenvolupant la societat de 
la comunicació i la informació al nostre país. Aquests 
treballs seran presentats a la Comissió d’Empresa 
i Ocupació durant el primer semestre de l’any 2015 
amb l’objectiu d’evitar col·lectius exclosos i garantir la 
igualtat i l’equitat en el seu accés.


7 Esmena núm. 7
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat b del punt 4


b) Una proposta de xarxes tancades d’energia a través 
d’empreses públiques o mixtes.


8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al punt 4


f) La creació d’una Empresa Pública d’Energia que 
pugui operar en el mercat, que ofereixi plans i propos-
tes d’estalvi i eficiència i l’impuls de les renovables.
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g) Una proposta de modificació de la llei del sector 
elèctric que contempli un model de lideratge públic.


h) Que presenti un pla pel tancament de les centrals 
nuclears operatives a Catalunya, que permeti un pla 
pont en el que dels darrers anys de funcionament de les 
plantes amortitzades es pugui extreure els recursos per 
invertir en alternatives econòmiques pels entorns de 
les plantes, inversió en renovables i estalvi i eficiència.


9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al punt 5


5. Dissenyar polítiques territorials de desenvolupa-
ment industrial concertadament amb els agents dels 
diferents territoris, des del lideratge públic, aprofitant 
el coneixement existent, així com les fortaleses i les 
oportunitats sectorials de cada un d’aquests, i afavo-
rint l’elaboració d’estratègies de futur més sòlides: 
emprenedoria, creixement empresarial, localització i 
aterratge empresarial, amb especial atenció a l’Ebre, 
el Penedès, l’Anoia, el Bages, Osona i el Pirineu. 
Aquests treballs seran presentats a la Comissió d’Em-
presa i Ocupació durant el primer semestre de l’any 
2015.


10 Esmena núm. 10
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 5 bis


5 bis. Que el Govern exerceixi el lideratge per tal que 
el Departament d’empresa i ocupació, empresa contra-
ctada per dur a terme el Pla industrial i representants 
dels treballadors de l’empresa Power Controls de Sant 
Vicenç de Castellet, tornin a la taula de reunions de 
forma immediata amb l’objectiu de buscar el compli-
ment del Pla industrial que finalitza el 31 de desembre.


11 Esmena núm. 11


D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 5 ter


5 ter. Que el Conseller Puig, presenti el projecte in-
dustrial que afirma tenir per al Solsonès que ha de re-
ubicar als treballadors de TRADEMA no més enllà de 
Gener del 2015 atès que els 90 treballadors afectats 
finalitzen l’atur al febrer.


12 Esmena núm. 12
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al punt 7


7. Dissenyar polítiques de concertació i col·laboració 
públic-privada, amb lideratge públic i blindar els ac-
tuals llocs de treball i les condicions laborals, que 
permetin anticipar tendències i prevenir processos de 
transformació i de desindustrialització al nostre país, 
evitant la pèrdua de llocs de treball i el tancament 
d’empreses.»


13 Esmena núm. 13
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 8


8. Garantir que els ajuts públics a les multinacionals 
es tradueixin en compromisos de creació de treball es-
table i de qualitat.


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 98489)


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 política industrial (tram. 
302-00228/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 1.c


«El Parlament insta el Govern a: 


1.c) Establir un nou model de gestió dels ports de 
Barcelona i Tarragona basat en una major autonomia 
i gestió compartida, sempre respectant la distribució 
competencial i la legislació aplicable.


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98497)


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, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre política industrial (tram. 
302-00228/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. En el pressupost del 2015, mantenir almenys en els 
mateixos nivells del pressupost del 2014 a la inversió 
en infraestructures relacionades amb el desenvolupa-
ment econòmic, i acompanyar-ho de programes espe-
cífics per a cada una d’aquestes: carreteres, polígons 
industrials, centres logístics, connexions portuàries, 
ferroviàries i aeroportuàries. i així instar el Govern 
de l’Estat a:»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió


D’un apartat d al punt 1


«d) Desclassificar d’Interès General i traspassar a la 
Generalitat els aeroports de Girona - Costa Brava, de 
Reus i de Sabadell, fent possible la gestió individua-
litzada d’aquests aeroports des dels respectius territo-
ris.»


3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. Aprovar en els propers tres mesos un nou Pla 
d’Energia que promogui la transició energètica i l’as-
sumpció de les polítiques d’energia per part de la Ge-
neralitat i que afavoreixi la generació d’energies netes 
i que contempli:» 


4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. Donar suport al disseny de polítiques territorials 
de desenvolupament industrial públics i privats pels 
agents dels diferents territoris, aprofitant el coneixe-
ment existent, així com les fortaleses i les oportunitats 
sectorials de cada un d’aquests, i afavorint l’elaboració 
d’estratègies de futur més sòlides: emprenedoria, crei-
xement empresarial, localització i aterratge empresa-
rial, localització i aterratge empresarial, amb especial 
atenció a l’Ebre, el Penedès, l’Anoia, el Bages, Osona 
i el Pirineu. Aquests treballs seran presentats a la Co-
missió d’Empresa i Ocupació durant el primer semestre 
de l’any 2015.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Reiterar el suport constant a les empreses i treba-
lladors que estan patint les conseqüències de la crisi 
al nostre país, i afavorir els mecanismes per cercar les 
millors solucions a les situacions de dificultats que pa-
teixen les empreses pel que fa a la seva viabilitat i al 
menor perjudici possible en els drets de les persones 
treballadores.»


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió


D’un nou punt 8


«8. El Parlament vol mostrar tot el seu recolzament als 
treballadors de les empreses Cemex, Tradema, Cerà-
micas Foix, Jonhson Control, Delphi, Ficosa, Almirall, 
AIstom, Panrico, SCA Converting, Grupo Castilla, 
Copirineu, Neoelectra, Alier, Albasa, Valeo, Expafruit, 
Ibérica de Altavoces, Rotocayfo, Grobe i Sharp, així 
com a totes aquelles empreses amb expedients de regu-
lació d’ocupació en procés.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 23 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques d’innovació
Tram. 302-00233/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 95964 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 02.12.2014


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat 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 
les polítiques d’innovació (tram. 300-00245/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Abandonar el procés separatista que posa en risc 
la implantació de projectes d’innovació i recerca a 
Catalunya i dedicar una part dels recursos destinats 
a l’anomenada construcció nacional a intensificar la 
inversió en els processos de R+D+i.


2. Aprofitar la presència comercial exterior de la Ge-
neralitat i també els instruments que el Govern d’Es-
panya posa a l’abast de les comunitats autònomes per 
a potenciar Catalunya com a origen i destí d’inversi-
ons productives i d’innovació.


3. Establir un mecanisme d’auditoria en les polítiques 
públiques de recerca i innovació per tal d’avaluar la 
coherència entre els recursos i els objectius de cara a 
millorar-ne la relació d’eficàcia, estudiar l’eficiència i 
proposar actuacions de millora.


4. Presentar en el termini de tres mesos el nou Pla Ca-
talà per a la Recerca i la Innovació 2015-2021, i pre-
sentar una avaluació del pla aprovat pels anys 2010 i 
2013.


5. Aprovar un programa d’estímul i orientació empre-
sarial en innovació per tal de fomentar una indústria 
orientada a la exportació en tots els nivells de comple-
xitat tecnològica sense oblidar els sectors tradicionals.


6. Avaluar mitjançant una auditoria els programes 
industrials i elaborar propòsits de millora per aquells 
programes que no hagin assolit un mínim del 50% 
dels objectius.


7. Presentar, durant el primer semestre de 2015, un 
projecte de Llei de Foment i Ordenació de la Cièn-
cia a Catalunya, amb l’objectiu d’establir les mesures 


de foment, protecció, impuls i ordenació de l’activitat 
científica i dels seus principals actors, incloent, entre 
d’altres: 


a) La definició d’un marc conceptual rigorós.


b) La previsió de mesures concretes de foment de l’ac-
tivitat científica en el marc de les competències de la 
Generalitat.


c) La protecció de les persones que es dediquen a l’ac-
tivitat científica.


d) El foment i clarificació del marc de relacions entre 
les diferents Administracions públiques, universitats i 
el sector privat.


e) El disseny d’un marc específic de relacions jurídi-
ques entre els subjectes que intervenen en el desenvo-
lupament de l’activitat científica.


8. Elaborar un pla de concentració dels centres de re-
cerca amb l’objectiu d’incrementar la massa crítica 
d’aquests, afavorir la transferència multidisciplinari 
de coneixement i aprofitar economies d’escala.


9. Donar més autonomia de decisió a les universitats i 
centres de recerca a l’hora de contractar personal do-
cent i investigador.


10. Reforçar la capacitat de les universitats i els orga-
nismes públics de recerca per que puguin contractar 
investigadors altament qualificats de països situats 
fora de l’àmbit de la Unió Europea.


11. Potenciar el programa europeu Horitzó 2020 per 
millorar les polítiques de foment de la recerca i la in-
novació i crear un marc expansiu molt més orientat a 
la transferència del coneixement als sectors produc-
tius.


12. Reforçar les relacions de les empreses amb el 
mon investigador facilitant l’accés del món productiu 
als recursos dels centres d’investigació per a resoldre 
qüestions concretes.


13. Afavorir la transferència i mobilitat de capital 
humà entre el món científic i empresarial.


14. Aprofitar que l’Institut Català de Nanociència és 
un centre d’excel·lència Severo Ochoa per aconseguir 
que s’instal·li a Catalunya el Centre Europeu de Nano-
tecnologia.


15. Promoure l’ús del castellà i de l’anglès en el món 
acadèmic per tal que les relacions amb investigadors 
d’arreu siguin més fluïdes i la investigació científica 
catalana tingui un impacte més gran.


16. Promoure les visites d’escolars a parcs científics 
amb l’objectiu d’estimular els infants i potenciar la 
creativitat en activitats creatives de futur.


17. No limitar la innovació als sector productius. En 
aquest sentit promoure la innovació a l’administració 
per millorar la utilització dels recursos públics. En 
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aquest sentit, establir un programa per assolir la plena 
paperless administration abans de 2018.


Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Jordi Roca Mas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 


Esmenes presentades
Reg. 98467, 98471, 98479, 98496 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 98467)


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 d’innovació (tram. 302-00233/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


Substituir el punt 4 pel text següent


«4. Encarregar a la comissió de seguiment la realit-
zació i aprovació d’una revisió estratègica del Pacte 
nacional per a la recerca i la innovació (2015-2020) 
i del Pla de recerca i innovació, consensuada amb els 
principals actors polítics, universitaris, empresarials i 
socials, que tingui en compte el compliment de l’objec-
tiu global –públic+privat– de despesa del 2% del PIB, 
reforçant les accions encaminades a la transferència 
de coneixement en la línia de l’estratègia Europa 2020 
i de RISC3, amb l’objectiu d’acostar-nos a les regions 
europees capdavanteres en l’àmbit tecnològic.


Presentar en el termini de 3 mesos al Parlament en 
sessió conjunta de la CEU i la CEO el balanç del Pac-
te Nacional de Recerca i Innovació 2008-2014 i les 
propostes 2020 en l’estratègia europea Recerca 2020 
i RIS3.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista


Substituir el punt 5 pel text següent


«5. Definir i aprovar, conjuntament amb els actors im-
plicats, un programa per a la innovació i la transferèn-
cia de coneixement, basat en les polítiques de recerca 
i les eines d’innovació i adaptat al teixit econòmic de 


Catalunya, per tal d’enfocar també la innovació a la 
demanda del mercat i de les necessitats socials.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista


Modificació del punt 7


«Presentar, durant el primer semestre de 2015, un pro-
jecte de Llei de la Ciència i Innovació de Catalunya, 
consensuat amb tots els actors amb l’objectiu de con-
solidar, i impulsar un model de transferència de la re-
cerca i d’innovació com a factors claus pel nou mo-
del de desenvolupament socioeconòmic i energètic de 
Catalunya. Aquets projecte ha d’incloure:»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista


De l’apartat b del punt 7. Modificar l’apartat pel text 
següent


«b) Mesures concretes amb garanties pressupostades i 
avaluables en recerca i innovació.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista


De l’apartat d del punt 7. Modificar l’apartat pel text 
següent


«d) La consolidació del model CERCA amb la defini-
ció de la vinculació necessària entre les universitats 
i el sector empresarial i administracions i xarxes de 
serveis sanitaris, sociosanitaris, educatius i culturals.»


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista


Modificació del punt 8


«8. Elaborar un pla de concentració o cooperació dels 
centres de recerca amb l’objectiu d’incrementar [...]»


7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista


Afegir al final del punt 10


«10. [...] països situats fora de l’àmbit de la Unió Eu-
ropea, aprofitant el model ICREA que faciliti el retorn 
d’investigadors, programes d’investigador sènior o 
post-doctorats júniors.»
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8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista


Modificació del punt 15


«15. Promoure l’ús trilingüe del català, del castellà i 
de l’anglès en el món acadèmic per tal que les relaci-
ons amb investigadors d’arreu siguin més fluïdes i la 
investigació científica catalana tingui un impacte més 
gran, així com del francès per la promoció de molts 
projectes en la Euro Regió Pirineus-Mediterrani i Arc 
Mediterrani.»


9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista


Afegir un nou punt al final del text


«18. Acordar entre la Generalitat, les Universitats 
públiques catalanes i el Govern d’Espanya un pla de 
finançament estable pels Parcs Científics com a instru-
ment per la transferència de la recerca i la innovació.»


10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista


Afegir un nou punt al final del text


«19. Reclamar al Govern d’Espanya la recuperació 
pressupostària de 2010 del Pla Nacional de Investiga-
ción y Desarrollo i els programes de innovació 2015-
2020.»


Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98471)


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 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre les polítiques d’innovació 
(tram. 302-00233/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 11


«11. Aprofitar les oportunitats del Potenciar el progra-
ma europeu Horitzó 2020 per millorar les polítiques 
de foment de la recerca i la innovació i crear un marc 
expansiu d’activitats de recerca i innovació molt més 
orientat a la transferència del coneixement als sectors 
productius.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 14


«14. Endegar les accions necessàries per a que l’Insti-
tut Català de Nanociència esdevingui la seu del Centre 
Europeu de Nanotecnologia»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Modificació del punt 16


16. Promoure les visites d’escolars a parcs científics 
amb l’objectiu d’estimular els infants i potenciar la 
seva creativitat en activitats creatives de futur i interès 
en l’activitat científica i innovadora.


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98479)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
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 les polí-
tiques d’innovació (tram. 302-00233/10).
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1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 11


«11. Potenciar el programa europeu Horitzó 2020 per 
millorar les polítiques de foment de la recerca i la in-
novació i crear un marc expansiu molt més orientat a 
la transferència del coneixement als sectors produc-
tius.»


2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 12


«12. Reforçar les relacions de les empreses amb el 
món investigador facilitant l’accés del món productiu 
als recursos dels centres d’investigació per a resoldre 
qüestions concretes.»


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un incís al final de l’apartat 17


«17. No limitar la innovació als sector productius. En 
aquest sentit promoure la innovació a l’administració 
per millorar la utilització dels recursos públics. En 
aquest sentit, establir un programa per assolir la plena 
paperless administration abans de 2018, així com pro-
moure la innovació en els sectors relacionats amb la 
cura i el benestar de les persones.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98496)


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 in-
terpel·lació al Govern sobre les polítiques d’innovació 
(tram. 302-00233/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. Aprofundir en un model d’innovació propi de 
Catalunya, al servei de la nova realitat empresarial i 
reclamar al Govern de l’Estat la transferència a la Ge-
neralitat de les competències i els recursos materials i 
humans que retenen en aquest àmbit.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Continuar aprofitant la presència exterior de la 
Generalitat per a potenciar Catalunya com a origen i 
destí d’inversions productives i d’innovació i reclamar 
al Govern de l’Estat que deixi d’interferir en aquestes 
actuacions.»


3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. Presentar en el termini de tres mesos el nou Pla 
Català per a la Recerca i la Innovació 2015-2017 i pre-
sentar una avaluació del pla aprovat pels anys 2010 i 
2013.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. Divulgar les mesures d’estímul i orientació empre-
sarial en innovació per tal de fomentar una indústria 
orientada a la exportació en tots els nivells de com-
plexitat tecnològica sense oblidar els sectors tradicio-
nals.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Avaluar quan duguin 2 anys d’aplicació i mitjan-
çant una auditoria els programes d’impuls industrials 
i elaborar propòsits de millora per aquells programes 
que no hagin assolit un mínim del 50% dels objec-
tius.»
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6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 7


«7. Presentar, durant el primer semestre de 2015, un 
projecte de Llei de Foment i Ordenació de la Ciència 
a Catalunya, amb l’objectiu d’establir les mesures de 
foment, protecció impuls i ordenació de l’activitat 
científica i dels seus principals actors, incloent entre 
d’altres: 


a. La definició d’un marc conceptual rigorós


b. La previsió de mesures concretes de foment de l’ac-
tivitat científica en el marc de les competències de la 
Generalitat 


c. La protecció de les persones que es dediquen a l’ac-
tivitat científica


d. El foment i la clarificació del marc de relacions entre 
les diferents Administracions públiques, universitats i 
el sector privat


e. El disseny d’un marc específic de relacions jurídi-
ques entre els subjectes que intervenen en el desenvolu-
pament de l’activitat científica.»


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 8


«8. Seguir amb la implementació del pla de concentra-
ció dels centres de recerca amb l’objectiu d’incremen-
tar la massa crítica d’aquests, afavorir la transferència 
multidisciplinària de coneixement i aprofitar econo-
mies d’escala.»


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 9


«9. Promoure els canvis legislatius necessaris per do-
nar més autonomia de decisió a les universitats i cen-
tres de recerca, a l’hora de contractar personal docent 
i investigador.»


9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 10


«10. Continuar amb les actuacions que reforcin les ca-
pacitats de les universitats i els organismes públics de 


recerca perquè puguin contractar investigadors alta-
ment qualificats de països situats fora de l’àmbit de la 
Unió Europea.»


10 Esmena núm. 10
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 12


«12. Continuar potenciant els programes que perme-
ten reforçar les relacions de les empreses amb el món 
investigador facilitant l’accés del món productiu als 
recursos dels centres d’investigació per resoldre qües-
tions concretes, a través del projecte Nuclis o del Pro-
grama de Doctorats Industrials.»


11 Esmena núm. 11


De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 13


«13. Continuar afavorint la transferència i la mobilitat 
de capital humà entre el món científic i empresarial a 
través de programes com el dels doctorats industrials.»


12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 14


«14. Continuar recolzant com fins ara a l’ICN2, i de-
manar al Govern de l’Estat totes les accions necessàri-
es per aconseguir que s’instal·li a Catalunya el Centre 
Europeu de Nanotecnologia.»


13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 16


«16. Continuar promovent les accions que apropin la 
ciència als escolars d’aquest país, en particular la pro-
moció de visites d’escolars i el treball vinculat a parcs 
científics i a entitats de recerca per tal d’estimular el 
jovent i potenciar les vocacions científico-tecnològi-
ques en els estudis post-obligatoris.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 24 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre esports
Tram. 302-00229/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 95511 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 02.12.2014


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig 
i Molist, 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 esports 
(tram. 300-00238/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya reconeix la gran tasca 
de totes les persones i entitats esportives del país en 
la promoció de l’esport i l’activitat física, portant a 
uns nivells de pràctica esportiva entre la població del 
voltant del 70%. Entre tots, hem situat Catalunya com 
un referent de la pràctica esportiva; de competició, de 
lleure, d’educació, de salut o d’oci, entre d’altres.


2. El Parlament insta el Govern a reconèixer els be-
neficis sobre la salut, l’educació i la socialització de 
la pràctica esportiva sobre els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya i la necessitat d’invertir en polítiques pú-
bliques de foment i de facilitats d’accés a la pràctica 
d’activitat física i esportiva.


3. El Parlament mostra el rebuig de les Inspeccions ge-
neralitzades de la Seguretat Social als clubs esportius 
d’arreu. Al mateix temps, insta el Govern a demanar 
al Govern Espanyol que impulsi una nova moratòria de 
les inspeccions de Treball i la Seguretat Social als clubs 
esportius. I a requerir al mateix Govern Central un 
tractament específic per a tot el voluntariat esportiu que 
percep compensacions per la tasca esportiva realitzada.


4. El Parlament es compromet a introduir una esmena 
d’addició a l’article 4 del Projecte de llei del volunta-
riat, actualment està en tramitació, per tal de reconèi-
xer el voluntariat esportiu.


5. El Parlament mostra el rebuig a la llicència Única 
Esportiva i dóna suport al Govern per interposar un 
recurs d’inconstitucionalitat, si així ho avala l’informe 
del Consell de Garanties Estatutàries.


El Parlament insta el Govern a: 


6. Sol·licitar al Govern Central que suspengui l’aug-
ment de l’IVA de les instal·lacions esportives, el qual 
ha passat del 8% al 21%.


7. Impulsar una llei de Mecenatge de l’Esport que fa-
ciliti i promogui les aportacions econòmiques d’em-
preses i entitats privades al sector esportiu.


8. Prioritzar, al proper pressupost de la Generalitat 
per al 2015 i posteriors, la recuperació de les partides 
pressupostàries i imports anteriors a la crisi econòmi-
ca pel foment de l’esport federat i escolar, en la mesu-
ra de les possibilitats pressupostàries.


9. Augmentar, al proper pressupost de la Generalitat 
del 2015 i posteriors, en la mesura de les possibilitats 
pressupostàries, la partida pressupostària de subven-
cions i ajudes al manteniment d’instal·lacions i equi-
pament esportius de Catalunya, per tal de finalitzar 
aquelles que estan inacabades i adequar la resta, per 
evitar una major inversió en el futur.


10. Impulsar el Pla Estratègic de l’Esport Escolar i 
Universitari com a veritable eina de foment de l’ac-
tivitat física entre els infants i joves del país, dotant 
d’assignació pressupostària les accions i a concer-
tar-les amb els agents impulsors, com per exemple 
els Consells Esportius o Federacions Esportives de 
Catalunya.


11. Cercar fórmules, juntament amb els representants 
de les Federacions Esportives i dels Consells Espor-
tius de Catalunya, per ajudar a finançar el cost de les 
assegurances mèdiques de les llicències esportives es-
colars o federatives per a menors de 16 anys.


12. Impulsar una nova moratòria per a l’homologa-
ció dels títols federatius fins que finalitzin els tràmits 
de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de 
l’exercici de les professions de l’esport que actual-
ment està en tramitació. Al mateix temps, insta el 
Govern a trobar la fórmula, juntament amb les Fe-
deracions Esportives, per reconèixer de manera au-
tomàtica aquestes titulacions esportives anteriors al 
2008. Aquesta nova fórmula ha de donar ple prota-
gonisme a les federacions esportives per tal que si-
guin aquestes les impulsores i homologadores dels 
plans formatius, de la seva gestió i de l’expedició de 
titulacions.


13. Reconèixer la tasca del Centre de Tecnificació Es-
portiva d’Esplugues i també de la residència i de l’Ins-
titut Blume en la promoció de l’esport d’elit, evitant 
el seu trasllat a Sant Cugat i assegurant la continuïtat 
del Centre de Tecnificació i de tots els seus serveis a 
l’actual emplaçament.


14. Donar suport als Jocs Mediterranis del 2017 
de Tarragona i continuar buscant fórmules de col-
laboració entre les diferents administracions públi-
ques implicades per garantir l’èxit d’aquest esdeveni-
ment esportiu.


15. Donar suport a la vertebració del territori, i a les 
modalitats esportives d’hivern, tot ajudant a la concre-
ció i impuls dels Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-
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Pirineus, cercant el consens necessari entre les dife-
rents institucions implicades.


Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 


Esmenes presentades
Reg. 98097, 98102, 98490, 98493, 98502 / Admissió 


a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98097)


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 estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
esports (tram. 302-00229/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De l’apartat 3


«3. El Parlament mostra el rebuig de les Inspeccions 
generalitzades de la Seguretat Social als clubs esportius 
d’arreu. Al mateix temps, insta el Govern a demanar al 
Govern Espanyol que impulsi una nova moratòria de 
les inspeccions de Treball i la Seguretat Social als clubs 
esportius. I a requerir al mateix Govern Central un 
tractament específic per a tot el voluntariat esportiu que 
percep compensacions per la tasca esportiva realitzada.


El Parlament insta el Govern a: 


3.1. Sol·licitar al Govern de l’estat i al organismes 
competents que aturin, posant en marxa una nova mo-
ratòria, i revisin el pla d’inspeccions massives a l’es-
port de base que havia de començar l’1 de novembre 
de 2014, i que ha estat considerat en el sector com una 
causa general que els sanciona socialment de manera 
injusta, sense que hi hagi causa objectiva que ho de-
mandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar 
aquestes mesures.


3.2. Sol·licitar al Govern de l’Estat que revisi i proposi 
les alternatives necessàries per regular convenientment 
les activitats remunerades que es realitzin dins l’àmbit 
de les entitats esportives, en el marc del Pla de Suport 
Econòmic i de Millora de l’Esport Base, d’acord amb 
la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats 


de cada modalitat esportiva, alhora que no exclogui a 
ningú per la seva situació; així també que proposi les 
mesures oportunes per assegurar el manteniment de la 
xarxa consolidada de voluntarietat esportiu, que rea-
litza una tasca altruista i la compensació econòmica 
de la qual per les despeses ocasionades per l’activitat 
que realitzen, en cap cas pot ser considerada com a 
salari.


3.3. Sol·licitar al Govern de l’Estat, en el marc del que 
preveu l’Estatut d’Autonomia de Catalunya vigent, que 
transfereixi mitjans i recursos a la Generalitat, per po-
der exercir la seva competència en aquesta matèria i 
perquè pugui, amb participació de les federacions es-
portives i el teixit associatiu del sector, implementar un 
Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, 
incorporant la prestació dels diferents serveis que re-
alitzen els clubs i les entitats esportives sense ànim de 
lucre.»


2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


A l’apartat 5


«5. El Parlament mostra el rebuig a la llicència Única 
Esportiva i dóna suport al Govern per interposar un 
recurs d’inconstitucionalitat, si així ho avala l’informe 
del Consell de Garanties Estatutàries d’acord amb els 
continguts del Dictamen 24/2014 de 27 de novembre, 
del Consell de Garanties Estatutàries, sobre la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sec-
tor públic i altres mesures de reforma administrativa.»


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


Al final de l’apartat 12


«12. Impulsar una nova moratòria per a l’homologació 
dels títols federatius fins que finalitzin els tràmits de 
modificació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exer-
cici de les professions de l’esport que actualment està 
en tramitació. Al mateix temps, insta el Govern a tro-
bar la fórmula, juntament amb les Federacions Espor-
tives, per reconèixer de manera automàtica aquestes 
titulacions esportives anteriors al 2008. Aquesta nova 
fórmula ha de donar ple protagonisme a les federaci-
ons esportives per tal que siguin aquestes les impulso-
res i homologadores dels plans formatius, de la seva 
gestió i de l’expedició de titulacions, i ha de ser con-
sensuada amb l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya i amb el Col·legi de Llicenciats en Educa-
ció Física i Ciències de l’activitat Física i l’Esport de 
Catalunya, per tal que les mesures que s’adoptin no 
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perjudiquin els drets ni les expectatives professionals 
d’aquets titulats.»


4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De l’apartat 13


«13. Reconèixer la tasca del Centre de Tecnificació Es-
portiva d’Esplugues i també de la residència i de l’Ins-
titut Blume en la promoció de l’esport d’elit, evitant el 
seu trasllat a Sant Cugat i assegurant la continuïtat del 
Centre de Tecnificació i de tots els seus serveis a l’actu-
al emplaçament.


13.1. Ratificar la Resolució 281/X del Parlament de 
Catalunya, aprovada a la Comissió d’Afers Instituci-
onals en la que s’insta el Govern a mantenir el Centre 
de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat en 
el seu actual emplaçament assegurant la continuïtat de 
la totalitat del serveis i instal·lacions que el conformen, 
renunciant a qualsevol operació de venda dels terrenys 
o de trasllat de les instal·lacions a una altra ubicació.


13.2. Que comparegui el Conseller de la Presidència a 
la Comissió d’Afers Institucionals per informar sobre 
el posicionament del Govern sobre el futur del Centre 
de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat.»


5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou paràgraf a l’apartat 15


«Impulsar les inversions imprescindibles per millorar 
la comunicació, per ferrocarril i carretera, entre les 
comarques del Pirineu i la resta del territori català, in-
dependentment de que es concreti o no la candidatura 
a uns Jocs Olímpics d’Hivern, amb l’objectiu de millo-
rar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del 
Pirineu i facilitar l’accés de la resta de la ciutadania a 
la pràctica dels esports d’hivern.»


6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 16


«16. Presentar en el termini de tres mesos al Parlament 
un informe sobre les mesures adoptades i previstes pel 
Govern en aplicació de l’article 2.6 de la Llei 3/ 2008, 
del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’es-
port, que estableix l’obligació de que el Departament 
competent en matèria d’Esports fomenti mesures d’ac-


ció positiva d’informació, orientació, motivació, asses-
sorament o altres procediments que facilitin i fomen-
tin la presència de dones en les professions pròpies de 
l’àmbit de l’esport.»


7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 17


«17. Presentar al Parlament en el termini de sis me-
sos un projecte de creació de la Universitat de l’Esport 
de Catalunya, a partir de l’actualització de l’informe 
elaborat per l’INEFC, el desembre de 2003, després 
d’un procés participatiu que reculli les opinions i les 
demandes del món de l’esport català.»


8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 18


«18. Traslladar a la Junta Directiva del F.C Barcelona 
la conveniència de que, d’acord amb les fórmules que 
prevegin els estatuts de l’entitat, se sotmeti a la con-
sideració dels socis i sòcies del Club, la necessitat 
d’eliminar o substituir el nom de José Luis Núñez de 
la denominació oficial del Museu del F.C. Barcelona, 
anomenat Museu President Núñez des de l’any 2000, 
ja que la vinculació del Museu del Club al nom d’una 
persona condemnada per diversos delictes perjudica la 
imatge de Catalunya, de Barcelona, del F.C. Barcelo-
na i de l’esport.»


9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 19


«19. El Parlament: 


1. Lamenta i condemna els darrers episodis de violèn-
cia relacionats de forma directa o indirecta amb l’es-
port i en concret amb el futbol, i que son radicalment 
incompatibles amb els valors que defensa l’esport.


2. Insta el Departament d’Interior a continuar esmer-
çant tots els esforços necessaris per a identificar els 
autors d’atacs a persones i desarticular els grups vio-
lents que es mouen a l’entorn del món del futbol.»


Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014


Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98102)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Albert Donés i An-
tequera, diputat 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 esports (tram. 302-
00229/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


2. El Parlament insta el Govern a reconèixer els bene-
ficis sobre la salut, l’educació i la socialització de la 
pràctica esportiva sobre els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya i la necessitat d’invertir en polítiques públi-
ques per tal de fomentar i afavorir l’accés a la pràctica 
d’activitat física i esportiva.


2 Esmena núm. 2
De supressió i modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


3. El Parlament mostra el rebuig de les Inspeccions 
generalitzades de la Seguretat Social als clubs es-
portius d’arreu. Al mateix temps, insta el Govern a 
demanar al Govern Espanyol que impulsi una nova 
moratòria de les inspeccions de Treball i la Segure-
tat Social als clubs esportius. I a requerir al mateix 
Govern Central un tractament específic per a tot el 
voluntariat esportiu que percep compensacions per la 
tasca de voluntariat esportiu.


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


6. Sol·licitar al Govern Central que torni l’IVA de les 
instal·lacions esportives del màxim actual del 21% a 
l’IVA reduït del 10%.


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


7. Iniciar els treballs necessaris per elaborar una llei 
de mecenatge que tingui present l’àmbit esportiu, de 
manera que fomenti la inversió privada en el món de 
l’esport.


5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


8. Garantir al proper pressupost de la Generalitat per 
al 2015 i posteriors, la recuperació de les partides pres-
supostàries i imports anteriors a la crisi econòmica pel 
foment de l’esport federat i escolar, en la mesura de 
les possibilitats pressupostàries.


6 Esmena núm. 6
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


9. No disminuir, i procurar augmentar, al proper pres-
supost de la Generalitat del 2015 i posteriors, en la 
mesura de les possibilitats pressupostàries, la partida 
pressupostària de subvencions i ajudes al manteni-
ment d’instal·lacions i equipament esportius de Cata-
lunya, per tal de finalitzar aquelles que estan inaca-
bades i adequar la resta, així com adaptar les actuals 
instal·lacions esportives a la normativa actual.


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


10. Desenvolupar el Pla Estratègic de l’Esport Escolar 
de Catalunya i el Pla Estratègic d’Esport Universitari de  
Catalunya com a veritable eina de foment de l’activitat 
física entre els infants i joves del país, per tal de po-
tenciar l’esport escolar i universitari afavorint un estil 
de vida saludable, la integració social i la promoció de 
valors positius com l’esforç i el treball en equip.


Palau del Parlament, 10 de desembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Albert Donés i Antequera
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 98490)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·l-
ació al Govern sobre esports (tram. 302-00229/10).
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1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP de Ciutadans


Al punt 3


3. El Parlament mostra el rebuig de les Inspeccions ge-
neralitzades de la Seguretat Social als clubs esportius 
d’arreu.


2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 3, que resta redactat de la següent manera


3. El Parlament acorda impulsar i sensibilitzar a les 
entitats esportives sobre la necessitat de regularitzar 
els seus treballadors i col·laboradors d’acord amb la 
legislació vigent per tal d’evitar situacions d’irregula-
ritats laborals i les sancions que aquestes comporten.


3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 4, que resta redactat de la següent manera


4. El Parlament es compromet incloure en l’actual mo-
dificació de la llei 3/2008, de 23 d’Abril, de l’exercici 
de les professions de l’esport una regulació específica 
sobre el voluntariat esportiu per tal de definir-la com: 


«El conjunt d’activitats d’interès general desenvolupa-
des per persones físiques, sempre que es realitzin de 
manera desinteressada i voluntària, sense portar cau-
sa d’una relació laboral, funcionarial o mercantil, o 
d’una obligació personal o deure jurídic a través d’or-
ganitzacions sense ànim de lucre i sense substituir, en 
cap cas, serveis professionals remunerats».


4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Ciutadans


Es suprimeix el punt 12 de la moció.


Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014


Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98493)


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·l-
ació al Govern sobre esports (tram. 302-00229/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. El Parlament insta el Govern a reconèixer els be-
neficis sobre la salut, l’educació, la cohesió social i la 
socialització de la pràctica esportiva sobre els ciuta-
dans i ciutadanes de Catalunya, i la necessitat d’in-
vertir en polítiques públiques de foment i de facilitats 
d’accés a la pràctica d’activitat física i esportiva.»


2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. El Parlament mostra el rebuig a la llicència Única 
Esportiva i dóna suport al Govern per interposar un 
recurs d’inconstitucionalitat, tal i com ho avala l’infor-
me del Consell de Garanties Estatutàries, i com ja va 
aprovar a instar en la Moció 81/X.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 11


«11. Cercar fórmules, juntament amb els representants 
de les Federacions Esportives i dels Consells Espor-
tius de Catalunya, per evitar que cap menor d’edat es 
vegi limitat a poder practicar esport per qüestions eco-
nòmiques.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 12


«12. Impulsar una nova moratòria de l’entrada en vi-
gor del règim sancionador previst a la Llei 3/2008, de 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport. 
Al mateix temps, insta el Govern a cercar la fórmula, 
juntament amb les federacions esportives, per tal de 
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facilitar la incorporació al Registre Oficial de Profes-
sionals de l’Esport de Catalunya de totes aquelles per-
sones que es trobin en possessió d’una titulació federa-
tiva anterior al 2008 i puguin acreditar experiència.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 15


«15. Recolzar institucionalment i econòmica, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries, a esportistes, 
clubs esportius, federacions esportives i ajuntaments 
per l’organització a Catalunya d’esdeveniments espor-
tius de rellevància esportiva, impacte econòmic i re-
percussió mediàtica internacional.


Donar suport a la vertebració del territori, i a les mo-
dalitats esportives d’hivern, tot ajudant a la concreció 
i impuls deis Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-Piri-
neus, cercant el consens necessari entre les diferents 
institucions Implicades.»


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió


D’un nou punt 16


«16. Donar suport en defensa d’un model esportiu 
exempt de violència.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 98502)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sergio García 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar 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·l-
ació al Govern sobre esports (tram. 302-00229/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


D’un nou punt


«16. El Parlament de Catalunya condemna tot els ac-
tes de violència, racisme, xenofòbia i la intolerància a 
l’esport.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Sergio García Pérez
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC
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PUNT 25 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques transversals amb 
relació a la violència contra les dones
Tram. 302-00230/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 95525 i 95999 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 02.12.2014


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
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 les polítiques trans-
versals amb relació a la violència contra les dones 
(tram. 300-00240/10).


Moció


El Parlament de Catalunya condemna qualsevol mos-
tra de violència masclista i mostra el seu condol i so-
lidaritat amb les famílies i amics i amigues de les do-
nes assassinades per violència masclista a Catalunya. 


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Promoure un Acord social i polític per l’eradicació 
de les violències masclistes integrat per les organit-
zacions socials i feministes, que treballen en l’àmbit 
dels drets de les dones, i les organitzacions sindicals 
i polítiques. L’Acord tindrà per objectiu elaborar les 
recomanacions i mesures per la lluita contra la vio-
lència masclista a totes les institucions públiques de 
Catalunya així com fer-ne el seguiment, avaluar les 
polítiques i emetre informes de caràcter públic.


2. De forma immediata, convocar la Comissió Nacio-
nal per una Intervenció Coordinada contra la Violèn-
cia Masclista, per a avaluar la situació actual i refer 
el Programa d’Intervenció Integral contra la Violència 
Masclista (PIIVM 2012-2015) preveient accions con-
tra l’increment de morts produït el 2014 amb mesures 
extraordinàries i vigilància més atenta.


3. Personar-se, com a administració de la Generalitat, 
en qualitat d’acusació popular, en tots els processos 
penals en cas de mort o lesions greus per violència 
masclista a Catalunya, excepte quan ja s’hi personi al-
guna altra administració pública.


4. Durant el primer semestre de 2015, fer un nou es-
tudi d’avaluació del grau d’implementació i d’impacte 
social de la Llei 5/2008.


5. Donar rang d’Observatori català de la Violència 
Masclista al grup de treball creat a l’Observatori Ca-
talà de la Justícia i encarregar-li la sistematització de 
la recollida d’informació sobre les dades judicials i 
policials de Catalunya respecte totes les violències 
masclistes així com la unificació de criteris i la pro-
moció d’estudis especialitzats per promoure iniciati-
ves i mesures que afavoreixin l’eradicació de la vio-
lència masclista.


6. Durant els primers mesos de 2015, dur a terme la 
segona enquesta sobre violència masclista a Catalu-
nya, donant compliment al primer acord de la moció 
68/X de desembre de 2013.


7. Avaluar la incidència de les polítiques d’austeritat 
i les retallades i del seu impacte en les condicions de 
vida de les dones.


8. Crear, l’any 2015, el Centre d’Estudis, Recerca i 
Capacitació sobre Violència Masclista, definit a la llei 
com a eina permanent d’estudis i de recerca sobre la 
violència masclista i de formació i capacitació de pro-
fessionals.


9. Posar en marxa, abans que acabi 2014, el grup de 
treball sobre violència sexual de la Comissió Nacional 
per a una intervenció coordinada contra la Violència 
masclista, tal i com es va aprovar a la resolució 776/X, 
de 17 de setembre de 2014, sobre l’orientació política 
general del Govern.


10. Reimplantar el «Programa de seguretat contra la 
violència masclista» suprimit per decret l’any 2011.


11. Crear i posar en marxa les unitats de valoració 
forense integral que preveu la Disposició Addicional 
segona de la Llei 1/04 de Mesures Integrals contra la 
violència de gènere.


12. Als pressupostos 2015, ampliar els recursos des-
tinats a la lluita contra les violències masclistes per, 
com a mínim: 


a) Recuperar els serveis i el número de professionals 
del servei SIE (Servei d’Intervenció Especialitzada) i 
SARVs (Serveis d’Acolliment i Recuperació de la vio-
lència) que operen a Catalunya amb l’objectiu de fixar 
processos de recuperació i reparació a les dones que 
han estat o estan en situació de violència masclista i 
les seves filles i fills a càrrec.


b) Incrementar el fons econòmic específic anual amb 
què el Govern dota els ens locals per a garantir la su-
ficiència de la prestació dels Serveis d’Informació i 
Atenció a les Dones (SIADs) i garantir la gestió espe-
cialitzada i acreditada d’aquests serveis.


c) Ampliar recursos destinats a subvencions i/o con-
venis amb les entitats de dones que gestionen xarxes i 
serveis d’atenció a les víctimes de violències masclis-
tes i garantint-ne el pagament, per no posar en risc la 
sostenibilitat econòmica de les entitats subvenciona-
des.







 28 | Sessió plenària 46


d) Dotar de recursos l’atenció a totes les violències 
masclistes, garantint així els Serveis integrals que fixa 
la llei 5/2008.


e) Dotar una partida per a impulsar un programa 
transversal de lluita contra el tràfic de persones i 
l’explotació sexual, que permeti oferir suport jurídic, 
assistencial, de formació professional i d’accés als 
serveis socials a les persones víctimes del tràfic i l’ex-
plotació sexual.


f) Garantir i dotar suficientment el fons de garantia 
per a cobrir l’impagament de pensions alimentàries i 
l’impagament de pensions compensatòries que fixa la 
llei 5/2008.


g) Garantir programes de formació específica de ca-
pacitació del personal judicial i no judicial al servei de 
l’Administració de justícia i de la Fiscalia a Catalunya 
que intervinguin en els processos judicials relacionats 
amb la violència masclista (com diu l’article 19 de la 
llei 5/2008) així com el personal de l’Oficina Judicial.


h) Ampliar i descentralitzar les Oficines d’Atenció a 
la Víctima.


i) Incrementar el número de professionals dels jutjats 
de violència masclista i de l’oficina judicial.


j) Incrementar les hores i propostes de formació espe-
cífica des de l’Institut de Seguretat Pública de Catalu-
nya, especialment per als i les agents de les OAC dels 
Mossos d’Esquadra.


k) Incrementar els recursos per a programes de for-
mació pel professorat i per a programes didàctics en 
tots els cicles educatius que reforcin els valors de la 
coeducació.


13. Fixar el nombre de lletrats i lletrades amb forma-
ció específica sobre violència masclista adscrits als 
torns d’ofici en funció de la població de cada territori, 
per a «garantir que tota dona que sigui víctima de vi-
olència masclista sigui assistida per una advocada o 
advocat i, si escau, procuradora o procurador, i que les 
persones professionals hagin rebut la formació especi-
alitzada en aquesta matèria» (com fixa l’article 43 de 
la llei 5/2008) i per a garantir l’activació del lletrat o 
lletrada des del moment de la denúncia i rapidesa dels 
lletrats i lletrades en la resposta.


14. Resoldre els problemes de no preservació de la ga-
rantia d’intimitat de les víctimes en les dependències 
judicials i disposar d’espais i serveis especialitzats per 
atendre a dones amb diversitat funcional.


15. Presentar al Parlament, en dos mesos, l’estudi del 
Departament de Justícia sobre els motius pels quals 
les ràtios d’ordres de protecció concedides son tan 
baixes, a Catalunya, i sobre propostes de solució.


16. Presentar, anualment al Parlament, informes i es-
tudis del Departament d’Interior de recull de dades i 
evolució respecte a totes les violències masclistes.


17. Revisió de la formació específica al personal de 
sanitat, de serveis socials i d’inspecció de treball.


18. Presentar al Parlament, en dos mesos, una avalu-
ació, del Departament d’Empresa i Ocupació, sobre 
l’aplicació de les mesures i bonificacions relatives al 
foment de l’ocupació per a dones víctimes de violèn-
cia masclista.


19. Aplicació de les garanties de singularitat de les 
víctimes de violència masclista en els programes de 
formació, tallers ocupacionals i programes d’inserció 
sociolaboral.


20. Elaborar i difondre campanyes sobre violència 
masclista, via l’ICD, tot l’any. No només sobre la vi-
olència física, sinó especialment sobre les violències 
més invisibles com són la psicològica, l’econòmica i 
la sexual.


21. Revisar la informació que s’aporta des dels Ga-
binets de Comunicació de Mossos, òrgans judicials i 
qualsevol departament institucional en base als crite-
ris establerts per les «Recomanacions pel tractament 
de la violència masclista als mitjans de comunica-
ció» i garantir formació específica també al personal 
d’aquests gabinets de premsa.


22. El Parlament de Catalunya reclama al Consell de 
Govern de la CCMA: 


a) el compliment dels criteris de paritat als mitjans de 
comunicació públics de Catalunya.


b) la revisió i millora del compliment de les «Reco-
manacions pel tractament de la violència masclista 
als mitjans de comunicació», especialment quant a 
informació de fons sobre la violència sexista (causes 
estructurals, violències diverses) i quant a la inserció 
habitual d’informació sobre els recursos existents per 
a suport o denúncia.


23. El Parlament de Catalunya farà arribar al Congrés 
dels Diputats la necessitat que, en el procés de revi-
sió que està fent de la llei integral estatal, modifiqui 
els requisits d’accés a les places de jutjats de violèn-
cia masclista, als jutjats del penal i a les seccions de 
les audiències provincials específiques, per a garantir 
l’especialització real dels òrgans judicials encarregats 
d’aquesta matèria.


24. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer 
les gestions oportunes davant el Govern espanyol per 
tal que: 


a) Doti de recursos suficients i prengui les mesures per 
al ple desenvolupament de la Llei Orgànica 1/2004, 
de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral 
contra la Violència de Gènere.


b) Posi els recursos i les mesures per a que totes les 
administracions (estatal, autonòmiques i locals) com-
pleixin allò establert pel Conveni del Consell d’Euro-
pa sobre la prevenció i la lluita contra la violència de 
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la dona i la violència masclista (Conveni d’Istanbul), 
ratificat recentment per l’Estat Espanyol.


c) Restableixi les competències municipals d’igualtat 
per a l’assistència de dones víctimes de violència mas-
clista, així com de les seves filles i fills, eliminades 
amb Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local.


d) Derogui la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) pel fet de ser una llei regressi-
va en matèria d’educació per la igualtat, ja que fa de-
saparèixer els continguts específics sobre igualtat de 
gènere i de prevenció de la violència masclista dels 
currículums escolars.


Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014


Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades
Reg. 98100, 98476, 98483, 98495, 98503 / Admissió 


a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2014


Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 98100)


A la Mesa del Parlament


David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques transversals amb relació a la violència 
contra les dones (tram. 302-00230/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt


Punt d.2) al punt 12.d


12. Als pressupostos 2015, ampliar els recursos des-
tinats a la lluita contra les violències masclistes per, 
com a mínim: 


d) Dotar de recursos l’atenció a totes les violències 
masclistes, garantint així els Serveis integrals que fixa 
la llei 5/2008.


d.2) Incorporar en els Serveis d’atenció a dones l’aten-
ció a menors víctimes de la violència masclista.


2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt


Punt d.3) al punt 12.d


12. Als pressupostos 2015, ampliar els recursos des-
tinats a la lluita contra les violències masclistes per, 
com a mínim: 


d) Dotar de recursos l’atenció a totes les violències 
masclistes, garantint així els Serveis integrals que fixa 
la llei 5/2008.


d.3) Garantir l’assistència psicològica en serveis pú-
blics a altres familiars o persones properes a la dona 
víctima de violència masclista (pares, mares, fills/es, 
etc.), les quals també són víctimes directes o indirectes 
de la violència masclista.


3 Esmena núm. 3
D’addició
Grup Mixt


Punt d.4) al punt 12.d


12. Als pressupostos 2015, ampliar els recursos des-
tinats a la lluita contra les violències masclistes per, 
com a mínim: 


d) Dotar de recursos l’atenció a totes les violències 
masclistes, garantint així els Serveis integrals que fixa 
la llei 5/2008.


d.4) Creació de Serveis d’atenció a homes que hagin 
exercit violència masclista.


4 Esmena núm. 4
D’addició
Grup Mixt


Punt j.2) al punt 12.j


12. Als pressupostos 2015, ampliar els recursos des-
tinats a la lluita contra les violències masclistes per, 
com a mínim: 


j) Incrementar les hores i propostes de formació espe-
cífica des de l’Institut de Seguretat Pública de Catalu-
nya, especialment per als i les agents de les OAC dels 
Mossos d’Esquadra.


j.2) Establir mecanismes per garantir que sempre que 
una dona que hagi patit violència masclista es dirigeixi 
als Mossos d’Esquadra serà atesa per un/a agent (pre-
feriblement dona) amb formació específica en abordat-
ge de violència masclista.
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5 Esmena núm. 5
D’addició
Grup Mixt


Punt l al punt 12


l) Augmentar els recursos per a la sensibilització i la 
prevenció de la violència masclista a través de progra-
mes com el «Talla amb els mals rotllos».


6 Esmena núm. 6
D’addició
Grup Mixt


Punt c al punt 22


22. El Parlament de Catalunya reclama al Consell de 
Govern de la CCMA: 


a) el compliment dels criteris de paritat als mitjans de 
comunicació públics de Catalunya


b) la revisió i millora del compliment de les «Reco-
manacions pel tractament de la violència masclista 
als mitjans de comunicació», especialment quant a 
informació de fons sobre la violència sexista (causes 
estructurals, violències diverses) i quant a la inserció 
habitual d’informació sobre els recursos existents per 
a suport o denúncia.


c) Prohibir en els mitjans de comunicació públics tots 
aquells anuncis que tinguin un tracte denigrant amb 
les dones o que presentin una imatge de les dones ob-
jectificada.


Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014


David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98476)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Rosa Amorós i Cap-
devila, 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 les polítiques trans-
versals amb relació a la violència contra les dones 
(tram. 302-00230/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1. Promoure un Acord social, jurídic i polític, que pro-
mourà i actualitzarà les accions urgents a desenvolu-
par per eradicar la violència masclista a Catalunya, a 
partir de la col·laboració dels grups parlamentaris, els 
moviments de dones i feministes, la Plataforma Unità-
ria contra les Violències de Gènere de Catalunya i els 
operadors jurídics. L’Acord tindrà per objectiu elabo-
rar recomanacions en aquest àmbit.


2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


2. Informar a la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració sobre el contingut i els acords presos a la 
Comissió Nacional per una Intervenció Coordina-
da contra la Violència Masclista, reunida el passat 9 
de desembre per a avaluar la situació actual i refer el 
Programa d’Intervenció Integral contra la Violència 
Masclista (PIIVM 2012-2015) preveient accions con-
tra l’increment de morts produït el 2014 amb mesures 
extraordinàries i vigilància més atenta.


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


3. Personar-se, com a administració de la Generalitat, 
en qualitat d’acusació popular, en tots els processos 
penals en cas de mort de dones i d’infants derivades 
de la VM i garantir els serveis d’assistència jurídica 
a les famílies en l’exercici de l’acusació particular i, 
també, en cas que una dona pateixi agressions greus 
per violència masclista a Catalunya, excepte quan ja 
s’hi personi alguna altra administració pública.


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


5. Que es faci efectiu el compliment de la Resolució 
323/X per la qual s’insta a ubicar l’Observatori Català 
de la Justícia de la Violència Masclista dins del Centre 
d’Estudis Jurídics del Departament de Justícia.


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’addició d’un nou punt, 5 bis


5 bis. Encarregar a l’Observatori Català de la Justí-
cia de la Violència Masclista la realització i presen-
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tació d’estudis amb coordinació amb el Departament 
d’Interior, sobre atestats, diligències d’investigació, 
denúncies i mesures de protecció en l’àmbit policial a 
Catalunya.


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


7. Introduir la perspectiva de gènere en totes aquelles 
mesures que es duguin a terme per combatre la pobre-
sa i l’exclusió social.


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


10. Recuperar el model especialitzat del «Programa 
de seguretat contra la violència masclista» i promou-
re uns protocols de seguiment d’avaluació en el cas de 
dones assassinades.


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


11. Continuar el desplegament territorials, en l’àmbit 
Vegueria, pel que fa a les Unitats de Valoració Foren-
se Integral de Catalunya tal com preveu la Disposició 
Addicional segona de la Llei 1/04 de Mesures Inte-
grals contra la violència de gènere.


9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’addició d’un nou punt, 11 bis 


11 bis. Garantir que totes les dones usuàries del servei 
siguin examinades per un equip forense d’ofici.


10 Esmena núm. 10
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


12. Als pressupostos 2015, consolidar els recursos 
destinats a la lluita contra les violències masclistes 
per, com a mínim: 


11 Esmena núm. 11


De modificació i d’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


12.a) Realitzar una avaluació qualitativa i quantita-
tiva, amb tots els agents implicats, del funcionament 
dels SIE (Servei d’Intervenció Especialitzada) i dels 


SARV (Serveis d’Acolliment i Recuperació de la violèn-
cia) per tal d’adequar el nombre de professionals a les 
necessitats existents a l’àrea d’influència territorial de 
cada SIE.


12 Esmena núm. 12
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


12.b) Mantenir el fons econòmic específic anual amb 
què el Govern dota els ens locals per a garantir la su-
ficiència de la prestació dels Serveis d’Informació i 
Atenció a les Dones (SIADs) i garantir la gestió espe-
cialitzada i acreditada d’aquests serveis.


13 Esmena núm. 13
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


12.c) Mantenir els recursos destinats a subvencions 
i/o convenis amb les entitats de dones que gestionen 
xarxes i serveis d’atenció a les víctimes de violències 
masclistes i garantint-ne el pagament, per no posar en 
risc la sostenibilitat econòmica de les entitats subven-
cionades.


14 Esmena núm. 14
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


12.d) Continuar dotant de recursos l’atenció a totes les 
violències masclistes, garantint així els Serveis inte-
grals que fixa la llei 5/2008.


15 Esmena núm. 15
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


12.h) Crear, tan aviat com les disponibilitats pressu-
postàries ho permetin, l’Oficina d’Atenció a la Víctima 
dels Pirineus i l’Aran, per tal de complementar la co-
bertura territorial existent.


16 Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


12.i) Incrementar el número de professionals de reforç 
dels jutjats de violència masclista i de l’oficina judi-
cial.
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17 Esmena núm. 17
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


17. Dur a terme anualment una revisió de la formació 
específica que reben els treballadors dels diferents De-
partaments de la Generalitat de Catalunya, de forma 
especial aquells professionals que estiguin en tracte 
directe amb possibles víctimes de violència masclista 
en ser el personal que representa la porta d’accés al 
sistema públic.


18 Esmena núm. 18
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


18. Presentar a la Comissió d’Empresa i Ocupació, du-
rant el proper període de sessions, una avaluació, del 
Departament d’Empresa i Ocupació, sobre l’aplicació 
de les mesures i bonificacions relatives al foment de 
l’ocupació per a dones víctimes de violència masclista.


19 Esmena núm. 19
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


19. Continuar aplicant les garanties de singularitat de 
les víctimes de violència masclista en els programes 
de formació, tallers ocupacionals i programes d’inser-
ció sociolaboral.


20 Esmena núm. 20
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’addició d’un nou punt, 20 bis


20 bis. Desenvolupar de forma més ambiciosa les me-
sures incloses en la moció 68/X aprovada al Parlament 
sobre els programes de prevenció de la violència mas-
clista i les relacions abusives entre les persones joves, 
a fi d’avaluar les polítiques públiques en aquest àm-
bit, intensificar la formació i sensibilització i garantir 
el desplegament normatiu adequat per lluitar contra 
aquesta situació de violència.


Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Rosa Amorós i Capdevila
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 98483)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Carmen de Rivera i 
Pla, 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 
les polítiques transversals amb relació a la violència 
contra les dones (tram. 302-00230/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 3


3. Personar-se, com a administració de la Generalitat, 
en qualitat d’acusació popular, en tots els processos 
penals en cas de mort o lesions greus per violència 
masclista a Catalunya, excepte quan ja s’hi personi 
alguna altra administració pública, igual que en els 
casos de corrupció política on el Govern ha de perso-
nar-se, i amb l’obligació d’informar en seu parlamen-
tària sobre els casos on el Govern s’ha personat.


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Albert Rivera Díaz Carmen de Rivera i Pla
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98495)


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 in-
terpel·lació al Govern sobre les polítiques transversals 
amb relació a la violència contra les dones (tram. 302-
00230/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. El Parlament de Catalunya acorda la constitució 
d’un Acord social i polític per a l’eradicació de la vi-
olència masclista que integri les institucions públi-
ques catalanes, les organitzacions socials, feministes 
i polítiques per tal de mostrar el rebuig ferm i unitari 
contra la violència masclista, evitar la regressió soci-
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al respecte els drets de les dones elaborar recomana-
cions i mesures contra la violència vers les dones, fer 
seguiment de les polítiques públiques en aquest àmbit, 
participar dels espais de coordinació existents i emetre 
informes de caràcter públic.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. En virtut de l’article 82 de la llei 5/2008, i de l’ar-
ticle 5.3 del decret 60/2010 de 12 de maig, continuar 
convocant el ple de reunions ordinàries de la Comis-
sió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra 
la Violència Masclista 2 cops cada any, com a òrgan 
específic de coordinació institucional per a impulsar, 
seguir, controlar i avaluar les actuacions en l’abor-
datge de la violència masclista, sens perjudici de les 
competències d’impuls, seguiment i control dels depar-
taments de la Generalitat.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. En virtut de l’article 45 de la llei 5/2008 el Govern 
de la Generalitat s’ha de continuar personant, en qua-
litat d’acusació popular, en els casos processos penals 
en cas de mort o de lesions greus per violència mas-
clista a Catalunya, excepte quan ja s’hi personi alguna 
altra administració.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. Tal i com es preceptiu, en virtut de la disposició 
transitòria primera de la Llei 5/2008, durant el 2015, 
fer una nova avaluació de l’impacte social de la llei.»


5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Durant el segon semestre del 2015 dur a terme la 
segona enquesta sobre violència masclista a Catalunya 
donant compliment al primer acord de la moció 68/X 
de desembre de 2013.»


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 8


«8. Iniciar els treballs de creació d’un Centre d’Estu-
dis, Recerca i Capacitació sobre Violència Masclista, 
definit a la llei com a eina permanent d’estudi i de re-
cerca sobre la violència masclista i de formació i ca-
pacitació de professionals.»


7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 9


«9. Tal i com es va aprovar a la CNVM, posar en 
marxa abans que acabi 2014, el grup de treball sobre 
violència sexual de la Comissió Nacional per a una 
intervenció coordinada contra la Violència masclista 
tal i com es va aprovar a la resolució 776/X de 17 de 
setembre de 2014, sobre l’orientació política general 
del govern.» 


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 11


«11. Mantenir la Unitat de Valoració Forense Integral 
de la Ciutat de la Justícia, creada l’any 2009, encarre-
gada de donar suport i assessorament tècnic als jutjats 
de violència sobre la dona, funcionant com a finestreta 
única i que està a disposició dels jutges destinats als 
jutjats de violència contra la dona.» 


9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 12 a


«a) Continuar desplegant els servis dels SIE i SARV 
que operen a Catalunya amb l’objectiu de fixar pro-
cessos de recuperació i reparació de les dones que han 
estat o estan en situació de violència masclista i les 
seves filles i fills a càrrec.» 


10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 12 b


«b) Mantenir la dotació econòmica que el Govern dota 
els ens locals per a garantir la suficiència de la pres-
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tació dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones 
i implementar millores resultants de l’avaluació dels 
serveis.»


11 Esmena núm. 11


De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 12 c


«c) Priorització dels recursos destinats a subvencions 
i/o convenis amb les entitats de dones que gestionen 
xarxes i serveis d’atenció a les víctimes de violències 
masclistes i garantir-ne el pagament per no posar en 
risc la sostenibilitat econòmica de les entitats subven-
cionades.»


12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 12 d


«d) Mantenir els recursos d’atenció a totes les dones 
víctimes de violència masclista, garantint així els ser-
veis integrals que fixa la llei 5/2008.»


13 Esmena núm. 13
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 12 e


«e) Continuar desplegant el protocol de lluita contra el 
tràfic de persones i éssers humans a Catalunya, signat 
el 17 d’octubre de 2013, per tal d’oferir suport jurídic, 
assistencial, de formació professional i d’accés als ser-
veis socials a les persones víctimes de tràfic i l’explo-
tació sexual i impulsar un programa transversal com a 
eina complementària al Protocol en tot allò referent al 
seu àmbit competencial.» 


14 Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 12 f


«f) Continuar garantint i dotant del fons de garantia 
per a cobrir l’impagament de pensions alimentàries i 
l’impagament de pensions compensatòries que fixa la 
llei 5/2008.»


15 Esmena núm. 15
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 12 h


«h) Mantenir les cinc oficines descentralitzades de 
Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de 
l’Ebre d’Atenció a la Víctima.» 


16 Esmena núm. 16
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 12 i


«i) Mantenir el número de professionals del jutjat de 
violència masclista i de l’oficina judicial acordats amb 
el TSJC.»


17 Esmena núm. 17
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 12 j


«j) Continuar oferint formació específica des de l’Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya, especialment 
per als i les agents de les OAC dels Mossos d’Esqua-
dra.»


18 Esmena núm. 18
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 12 k


«k) Mantenir els recursos adients per a programes de 
formació pel professorat i per a programes didàctics 
en tots els cicles educatius que reforcin els valors de 
la coeducació.» 


19 Esmena núm. 19
D’addició
GP de Convergència i Unió


D’un nou punt 12 l


«l) Continuar impartint el «Curs sobre tràfic d’Éssers 
Humans i tractament de les víctimes» iniciat l’any 2012 
des de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el 
«Curs sobre tràfic d’essers humans: explotació laboral 
» previst pel 2015, auspiciats per la institució CEPOL 
(Escola Europea de Policia) i adreçat a tots els cossos 
policials de Catalunya, de la resta de l’Estat, així com 
als de la resta de països de la UE.» 
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20 Esmena núm. 20
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 13


«13. Instar els Col·legis d’Advocats a revisar el nombre 
de lletrats i lletrades amb formació específica sobre 
violència masclista adscrits als torns d’ofici en funció 
de la població de cada territori, per a garantir que tota 
dona que sigui víctima de violència masclista sigui 
assistida per una advocada o advocat i si escau procu-
radora o procurador i que les persones professionals 
hagin rebut la formació especialitzada en aquesta ma-
tèria i per a garantir l’activació del lletrat o lletrada 
des del moment de la denúncia i rapidesa dels lletrats i 
lletrades en resposta.» 


21 Esmena núm. 21


De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 14


«14. Continuar garantint, tal i com està previst en el 
Pla director d’equipaments judicials 2014-2020, la 
preservació de la intimitat de les víctimes en les depen-
dències judicials disposant d’espais i serveis especia-
litzats per atendre a dones amb diversitat funcional.» 


22 Esmena núm. 22
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 15


«15. Presentar al Parlament, sempre que no s’envaei-
xin competències estrictament judicials, un estudi del 
Grup de Treball sobre violència masclista adscrit a 
l’Observatori Català de la Justícia, sobre els motius 
pels quals les ràtios d’ordres de protecció concedides 
són tan baixes a Catalunya i sobre propostes de solu-
ció.»


23 Esmena núm. 23
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 16


«16. Presentar, anualment al Parlament, un informe 
del Departament d’Interior sobre l’evolució respecte a 
totes les violències masclistes.» 


24 Esmena núm. 24
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 17


«17. Continuar realitzant i revisant la formació espe-
cífica al personal de sanitat, de serveis socials i d’ins-
pecció de treball.» 


25 Esmena núm. 25
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 18


«18. Presentar al Parlament una valoració sobre les 
mesures i les accions encaminades a eradicar la vio-
lència de gènere a l’àmbit laboral i el foment de l’ocu-
pació de les dones víctimes de violència.»


26 Esmena núm. 26
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 19


«19. Continuar aplicant les garanties de singularitat 
de les víctimes de violència masclista en els progra-
mes de formació tallers ocupacionals i programes 
d’inserció laboral.»


27 Esmena núm. 27
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 20


«20. Continuar elaborant i difonent campanyes sobre 
violència masclista, via l’ICD, tot l’any. No només so-
bre la violència física, sinó especialment sobre les vio-
lències mes invisibles com la psicològica l’econòmica 
i la sexual.»


28 Esmena núm. 28
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 21


«21. Continuar garantint que la informació que s’apor-
ta des dels Gabinets de Comunicació de Mossos, òr-
gans judicials i qualsevol departament institucionals 
tingui en compte els criteris establerts per les «Reco-
manacions pel tractament de la violència masclista als 
mitjans de comunicació» i garantir formació específi-
ca també al personal d’aquests gabinets de premsa.» 
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29 Esmena núm. 29
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 22 a


«a) El compliment escrupolós, tal com vénen fent els 
programes de la CCMA, dels criteris de paritat als mit-
jans de comunicació públics de Catalunya determinats 
pel «Mandat Marc del sistema públic de l’audiovisu-
al català», que estableix que «l»a igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre homes i dones i l’ús d’un llenguat-
ge no sexista també són exigències i valors que els mit-
jans de comunicació públics han de promoure.»


30 Esmena núm. 30
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 22 b


«b) Continuar revisant i millorant les Recomanacions 
pel tractament de la violència masclista als mitjans de 
comunicació especialment quant a informació de fons 
sobre la violència sexista i quan a la inserció habitual 
d’informació sobre els recursos existents per a suport 
o denúncia, en virtut del conveni signat entre el DBSF 
la CCMA per la observança de les recomanacions so-
bre el tractament de la violència masclista als mitjans 
de comunicació.»


31 Esmena núm. 31


D’addició
GP de Convergència i Unió


De l’enunciat del punt 24


«24. El parlament de Catalunya insta el Govern a con-
tinuar reclamant i fent les gestions oportunes davant 
del Govern espanyol per tal que:»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 98503)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre les polítiques transversals 
amb relació a la violència contra les dones (tram. 302-
00230/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


En tot el text de la moció


«Modificar totes les referències a “violència masclis-
ta” per “violència contra les dones”.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 7


«7. Avaluar la incidència de les mesures dutes a terme 
per les diferents administracions amb l’objectiu d’era-
dicar la violència contra les dones.»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


D’un nou apartat 11 bis


«11 bis. Instar el Govern de la Generalitat a modificar 
l’article 5.4 de la Llei 5/2008 del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, amb l’objectiu d’in-
cloure la imposició del burka i el niqab com a actes de 
violència contra la dona.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 13


«13. Garantir el dret de que tota dona víctima de vi-
olència masclista a ser assistida de forma immediata 
per un advocat i un procurador especialitzat en violèn-
cia contra la dona en tots els processos i procediments 
administratius que tinguin causa directe o indirecta en 
la violència patida.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 15


«15. Presentar al Parlament, en dos mesos, l’estudi del 
Departament de Justícia sobre les ràtios d’ordres de 
protecció concedides a Catalunya.» 
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6 Esmena núm. 6
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 21


«21. Vetllar perquè la informació que s’aporta des de 
les diferents administracions segueixi els criteris esta-
blerts per les “Recomanacions pel tractament de la vi-
olència masclista als mitjans de comunicació”.»


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 22 a


«a) Garantir els mateixos criteris d’accés als mitjans 
de comunicació públics de Catalunya amb indepen-
dència del gènere o de qualsevol altra circumstància 
personal.»


8 Esmena núm. 8
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya


De les lletres c i d de l’apartat 24.


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC
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PUNT 26 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de muntanya
Tram. 302-00231/10


Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 95528 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 02.12.2014


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu, Albert Batalla i Sis-
cart, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, 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 polí-
tiques de muntanya (tram. 300-00242/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Que durant el 2015 i després del procés participatiu 
pertinent, presenti al Parlament el projecte de la Llei 
de Muntanya de Catalunya.


2. Que mantingui el suport econòmic i institucional 
de la Generalitat de Catalunya a les estacions de mun-
tanya, així com la promoció turística d’hivern, com a 
element clau per l’economia, el turisme i l’ocupació 
del territori pirinenc.


3. Que insti al Ministeri de Foment una actuació de 
gran abast a la N260 que inclogui quantificació eco-
nòmica i calendari d’execució.


4. Finalitzar el projecte executiu del túnel dels 3 ponts 
a la c-14 durant el primer trimestre del 2015 i exe-
cutar-lo tan aviat com ho permetin les finances de la 
Generalitat de Catalunya. Mentre no es pugui execu-
tar, estudiar i realitzar immediatament mesures pro-
visionals que millorin la seguretat de la carretera en 
aquest punt.


5. Completar les gestions per la posada en servei co-
mercial de l’Aeroport Andorra - la Seu


6. Mantenir el sistema de targeta 10/120 de bonifi-
cacions del transport públic entre les comarques de 
muntanya, Barcelona i Lleida i avançar cap al model 
d’integració tarifària.


7. Mantenir el programa d’arranjament de camins 
municipals i reforçar els de manteniment dels camins 
d’accés a les estacions de muntanya.


8. Completar, amb el diàleg permanent amb el terri-
tori, l’ampliació dels Parcs Naturals de l’Alt Pirineu i 


d’Aigüestortes, així com la creació del Parc Natural de 
les Capçaleres del Ter i de la Serra del Montsec.


Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014


Jordi Turull i Negre Albert Batalla i Siscart
Portaveu del GP de CiU Diputat del GP de CiU 


Esmenes presentades
Reg. 98466, 98478, 98482 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 16.12.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 98466)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig 
i Molist, diputat 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 de muntanya (tram. 302-00231/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


Del punt 4. Nova redacció


«4. Dins les previsions pressupostàries per a l’any 2015, 
prioritzar la instal·lació de mecanismes de protecció i de 
seguretat a la carretera C-14 a l’alçada de «tresponts» 
entre Organyà i Montant de Tost per evitar els despreni-
ments de roques a la carretera, mentre no es construeixi 
el túnel, així com la construcció del túnel de la carrete-
ra C-14 a l’alçada de «tresponts», reservant una partida 
pressupostària per iniciar la seva construcció al 2015.»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Aturar els tancaments i deslocalitzacions de Delega-
cions, Oficines i altres serveis públics que depenen de 
la Generalitat des de les zones rurals cap a les capitals 
més poblades.»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Revisar els criteris d’atorgament de les subvencions 
dels fons LEADER per tal de garantir que les inversi-
ons siguin més productives i que creïn ocupació.»
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4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Instar el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient i la conferència sectorial d’Agricultura y Des-
envolupament Rural a que el reglament de la Política 
Agrària Comuna (PAC) reculli el 5% del sobre nacio-
nal a mesures específiques per a zones de muntanya.»


5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Intercedir per tal d’aturar o condicionar el tancament 
de grans empreses arreu del territori i evitar la des-
trucció industrial que actualment s’està produint en 
moltes comarques rurals de Catalunya.»


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Aturar la creació de més impostos i taxes al sector 
agrari i ramader, com la instauració del nou cànon de 
l’aigua prevista pel 2015 ja que dificulta, encara més, 
la seva viabilitat.»


7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Impulsar la Marca Pirineus i coordinar accions amb 
les diferents administracions públiques per tal de mi-
llorar el posicionament del turisme a les zones de mun-
tanya de Catalunya.»


8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Presentar un pla de xoc per aturar la davallada de 
turistes i d’ingressos dels últims anys que afecta el tu-
risme rural i de càmpings.»


9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Augmentar la dotació pressupostària per impulsar la 
promoció turística dels Parcs Naturals de Catalunya.»


10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Impulsar programes específics per a joves i dones per 
assegurar la igualtat d’oportunitats al món rural.»


11 Esmena núm. 11


D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Dotar més recursos econòmics per a la millora de ca-
mins a les zones rurals.»


12 Esmena núm. 12
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Recuperar el transport escolar gratuït per als alum-
nes dels nuclis agregats sense escola al seu poble.»


13 Esmena núm. 13
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Recuperar la Sala de Control dels Mossos d’Esqua-
dra del Pirineu Occidental.»


14 Esmena núm. 14
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt


«Presentar, en el termini d’un mes, un pla de xoc 
d’aprofitament forestal i de gestió de la biomassa per a 
la creació d’ocupació a les comarques amb més massa 
forestal.»


Palau del Parlament, 11 de desembre de 2014


Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98478)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
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 les polí-
tiques de muntanya (tram. 302-00231/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 9


«9. En el termini de 3 mesos celebrar un ple monogrà-
fic al Parlament sobre l’equilibri territorial que inclo-
gui el debat d’infraestructures, comunicació, serveis 
públics i dinamització econòmica de tot el Pirineu i 
l’Aran juntament amb altres territoris desafavorits de 
Catalunya.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 98482)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Rosa Amorós i Cap-
devila, 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 les polítiques de mun-
tanya (tram. 302-00231/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 8


8. Completar, amb el diàleg permanent amb el territo-
ri, durant l’any 2015, l’ampliació dels Parcs Naturals 
de l’Alt Pirineu i d’Aigüestortes, així com la creació 
del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i de la Serra 
del Montsec.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt 9


Elaborar un estudi de viabilitat sobre les possibilitats 
de connexió entre les comarques pirinenques, mitjan-
çant la interconnexió de les diferents capitals de co-
marca de l’Alt Pirineu amb transport públic per tal de 
contribuir a fer un territori més cohesionat. 


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt 10


Elaborar l’inventari d’un Pla de camins d’interès co-
marcal que tingui com a objectius establir la xarxa de 
camins públics aptes per el trànsit rodat, així com tenir 
una eina de treball que permeti encaminar les actu-
acions d’una forma molt clara, tant pels propis ajun-
taments com pel Consell Comarcal i fer-ne la difusió 
corresponent a traves de la pàgina web dels consells 
comarcals.


4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt 11


Crear una Comissió de Camins, a nivell comarcal, 
formada pel govern, la Diputació provincial i els ens 
locals, per tal de coordinar anualment les actuacions a 
realitzar pel que fa a la priorització dels arranjaments 
i/ o creació de camins que duen a nuclis habitats.


5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt 12


Fer les gestions necessàries perquè en tots els proces-
sos electorals i participatius organitzats per la Gene-
ralitat de Catalunya, les llengües de comunicació es-
crita, que inclou tota la documentació escrita, també 
paperetes i sobres electorals, siguin les tres que són 
oficials a Catalunya: el català, el castellà i l’occità, 
aranès, a l’Aran.
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6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt 13


Realitzar les actuacions oportunes davant del Go-
vern de l’Estat perquè en tots els processos electorals 
i participatius celebrats a Catalunya, les llengües de 
comunicació escrita, que inclou tota la documentació 
escrita, també paperetes i sobres electorals, siguin les 
tres que són oficials a Catalunya: el català, el castellà 
i l’occità, aranès a l’Aran.


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Rosa Amorós i Capdevila
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC
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PUNT 27 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’aplicació de l’impost sobre di-
pòsits en entitats de crèdit i el seu impacte 
en l’execució de la Llei de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2014
Tram. 302-00232/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 95658 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 02.12.2014


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 Go-
vern sobre l’aplicació de l’impost sobre dipòsits en en-
titats de crèdit i el seu impacte en l’execució de la Llei 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2014 (tram. 300-00243/10).


Moció


1. En relació a l’impost de dipòsits en entitats de crèdit


1.1. El Parlament insta el Govern a consignar per al 
pagament de la catorzena paga dels treballadors pú-
blics de l’any 2014 els avals presentats per part de les 
entitats financeres en el marc de l’autoliquidació de 
l’Impost sobre Dipòsits en Entitats de Crèdit, per tal 
que en el moment en què es puguin executar aquests 
avals els treballadors públics recuperin aquestes retri-
bucions, d’acord amb el compromís derivat de la Dis-
posició Addicional Vuitena de la llei de pressupostos 
de la Generalitat per a l’any 2014.


1.2. En cas que el Govern de l’Estat transfereixi a la 
Generalitat de Catalunya una part la recaptació de 
l’impost estatal creat per la llei 16/2012 o compensi 
a la Generalitat per la recaptació no ingressada per 
l’Impost sobre Dipòsits en Entitats de Crèdit d’àmbit 
català, el Parlament insta el Govern a destinar aques-
tes quantitats a compensar els treballadors públics per 
la pèrdua de la catorzena paga de l’any 2014, a compte 
de l’establert en el punt anterior.


1.3. El Parlament insta el Govern a acordar en el marc 
de la Mesa General de la Funció Pública l’aplicació 
dels mecanismes per evitar la pèrdua de poder adqui-
sitiu dels treballadors públics en cas de no concreció 
dels ingressos derivats de l’Impost sobre Dipòsits en 
Entitats de Crèdit, en compliment del que disposa el 


punt segon de la Disposició Addicional Vuitena de la 
llei de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2014.


2. En relació a l’execució del pressupost de la Genera-
litat 2014 i la Llei de mesures 2014


2.1. El Parlament insta el Govern a donar compliment 
immediat a la Disposició Addicional Catorzena (relativa 
als projectes i construcció de centres educatius), Vintena 
(relativa al pla funcional de l’Hospital de Viladecans) i 
Trenta-dosena (relativa a projectes d’infraestructures).


2.2. El Parlament insta el Govern a donar compliment 
immediat a la Disposició Addicional Vint-i-unena de 
la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, ad-
ministratives, financeres i del sector públic, segons la 
qual les retribucions íntegres anuals globals del perso-
nal directiu en cap cas no poden ésser superiors a les 
fixades per al càrrec de conseller de l’Administració 
de la Generalitat.


2.3. El Parlament insta el Govern a suspendre amb 
caràcter immediat la meritació dels drets derivats de 
l’assistència a òrgans col·legiats per part d’òrgans su-
periors, d’alts càrrecs, eventuals i treballadors de l’Ad-
ministració de la Generalitat i del seu sector públic, 
tal i com obliga la Resolució 707/X del Parlament, i a 
presentar una proposta de racionalització de la com-
posició d’aquests òrgans (minimitzant al màxim el 
nombre de representants) i un mecanisme de cobertu-
ra de responsabilitats mitjançant una assegurança de 
responsabilitat civil que permeti l’eliminació definiti-
va d’aquest tipus de drets.


2.4. El Parlament insta el Govern a aprovar de manera 
immediata el reglament que adapti a la legislació vi-
gent qualsevol contractació o vinculació de personal 
del sector públic de la Generalitat que s’oposi a la Llei 
2/2014 i que alhora permeti assimilar, amb caràcter 
general, tots els sous dels càrrecs directius del sector 
públic a les retribucions fixades per als alts càrrecs o 
càrrecs de comandament al servei de la Generalitat, 
tenint en compte que en cap cas aquestes adaptacions 
no poden implicar un increment de les retribucions 
amb relació a la dita situació.


3. En relació als pressupostos per a l’any 2015


3.1. Atesa la situació d’excepcionalitat derivada de 
la necessitat de convocar eleccions al Parlament de 
Catalunya amb l’objectiu de sotmetre a votació l’ob-
tenció d’un mandat democràtic sobre la constitució 
de Catalunya en un estat independent, el Parlament 
insta el Govern a prorrogar els pressupostos vigents 
de la Generalitat de Catalunya a l’any 2015 (incorpo-
rant les modificacions pertinents per tal de recuperar 
la catorzena paga dels treballadors públics i revertir 
la reducció del 15% de jornada i salari als treballa-
dors interins), per tal que sigui el nou Parlament sorgit 
d’aquesta votació el que determini el marc pressupos-
tari corresponent a la nova etapa que s’obri en cas que 
s’obtingui aquest mandat democràtic.
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3.2. Atès que la data de presentació del Projecte de 
Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2015 
impedeix, per raons de calendari de tramitació parla-
mentària, la seva entrada en vigor el dia 1 de gener de 
2015, i per tant, s’entrarà en una situació de pròrroga 
pressupostària, el Parlament insta el Govern a inclou-
re en els instruments pels quals es regeixi la situació 
de pròrroga la recuperació de la catorzena paga dels 
treballadors públics i la reversió de la reducció del 
15% de jornada i salari als treballadors interins, in-
dependentment del fet que finalment s’aprovin o no el 
Projecte de Llei de Pressupostos presentat pel Govern.


3.3. El Parlament insta el Govern a incloure en els 
instruments que puguin determinar el marc pressu-
postari de 2015 (el Projecte de Llei de Pressupostos o 
en el seu defecte, els instruments de la pròrroga pres-
supostària) el pagament als treballadors públics de la 
Generalitat de la part meritada de la paga de Nadal 
del 2012, concretament els 44 dies compresos entre 
l’1 de juny i el 14 de juliol, data d’entrada en vigor del 
Reial Decret 20/2012.


Palau del Parlament, 1 de desembre de 2014


Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 


Esmenes presentades
Reg. 98481, 98492, 98501 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 16.12.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
98481)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
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 l’aplicació de l’im-
post sobre dipòsits en entitats de crèdit i el seu impacte 
en l’execució de la Llei de pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per al 2014 (tram. 302-00232/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt


3.4. El Parlament insta el Govern a incloure en els ins-
truments que puguin determinar el marc pressupostari 
del 2015, l’augment de les partides del Capítol 1, d’acord 
amb les negociacions que s’estableixin en les diferents 


meses de negociació per tal de recuperar el poder ad-
quisitiu perdut en els últims 3 anys per part del personal 
depenent de la Generalitat. En aquest mateix sentit, el 
govern establirà un calendari de negociacions per recu-
perar les pagues de 2013, 2014 i la totalitat de la del 2012.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt


3.5. El Govern, dins les previsions pressupostàries pel 
2015, habilitarà una partida per recuperar els ajuts als 
empleats i empleades pel concepte de Fons d’acció so-
cial i altres ajuts que tinguin la mateixa naturalesa i la 
mateixa finalitat, sens perjudici de la contractació de 
pòlisses d’assegurances per a la cobertura de contin-
gències per accidents dels empleats i empleades.


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt


3.6. El Parlament insta el Govern a incloure en els 
instruments que puguin determinar el marc pressupos-
tari del 2015 una partida per equiparar els permisos 
per conciliació de la vida laboral, familiar i personal 
de tots els treballadors i treballadores de la Genera-
litat i deixar de discriminar en negatiu determinats 
col·lectius, fent especial atenció al dret a 30 hores per 
indisposició i el permís per acompanyar familiars per 
intervencions de Cirurgia Major Ambulatòria.


4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt


3.7. El Parlament insta el Govern a incloure en els 
instruments que puguin determinar el marc pressupos-
tari del 2015 les partides necessàries per a la creació 
d’ocupació pública per tal de reduir l’elevada tempo-
ralitat entre el personal depenent de les administraci-
ons públiques i per tal de recuperar part de l’ocupació 
perduda des del 2011 i evitar que la disminució d’efec-
tius de personal al servei de la Generalitat i dels or-
ganismes públics que d’ella en depenen faci disminuir 
també la qualitat en la prestació dels diferents serveis. 
Així mateix, promourà processos de convocatòria de 
promoció interna en els cossos generals i en els espe-
cials, garantint que si es produeixen places vacants 
resultants d’aquests processos, seran cobertes per per-
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sonal interí per assegurar que no hi hagi disminució 
d’efectius en el servei.


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 98492)


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 inter-
pel·lació al Govern sobre l’aplicació de l’impost sobre 
dipòsits en entitats de crèdit i el seu impacte en l’exe-
cució de la Llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2014 (tram. 302-00232/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


De refosa dels punts 1.1 i 1.2


«1.1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer 
front a les obligacions derivades de la Disposició Ad-
dicional Vuitena de la Llei 1/2014 de pressupostos de 
la Generalitat per a l’any 2014 quan hi hagi sentència 
ferma en contra dels recursos presentats per les enti-
tats financeres pel que fa a l’autoliquidació de l’impost 
de dipòsits en entitats de crèdit de l’any 2014.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1.3


«1.3. El Parlament insta el Govern a aplicar els meca-
nismes per evitar la pèrdua de poder adquisitiu dels 
treballadors públics en cas de no concreció dels in-
gressos derivats de l’Impost sobre Dipòsits en Entitats 
de Crèdit, en compliment del que disposa el punt se-
gon de la Disposició Addicional Vuitena de la llei de 
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2014.»


3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 2.2


«2.2. El Parlament insta el Govern a donar compliment 
immediat a la Disposició Addicional Vint-i-unena de 


la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, ad-
ministratives, financeres i del sector públic, segons la 
qual les retribucions íntegres anuals globals del perso-
nal directiu en cap cas no poden ésser superiors a les 
fixades per al càrrec de conseller de l’Administració de 
la Generalitat.»


4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 2.3


«2.3. El Parlament insta el Govern a suspendre amb 
caràcter immediat la meritació dels drets derivats de 
l’assistència a òrgans col·legiats per part d’òrgans supe-
riors, d’alts càrrecs, eventuals i treballadors de l’Admi-
nistració de la Generalitat i del seu sector públic, tal i 
com obliga la Resolució 707/X del Parlament, i a pre-
sentar una proposta de racionalització de la composició 
d’aquests òrgans (minimitzant al màxim el nombre de 
representants) i un mecanisme de cobertura de respon-
sabilitats mitjançant una assegurança de responsabilitat 
civil que permeti l’eliminació definitiva d’aquest tipus 
de drets.»


5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 2.4


«2.4. El Parlament insta el Govern a aprovar de manera 
immediata el reglament que adapti a la legislació vigent 
qualsevol contractació o vinculació de personal del sec-
tor públic de la Generalitat que s’oposi a la Llei 2/2014 
i que alhora permeti assimilar, amb caràcter general, 
tots els sous dels càrrecs directius del sector públic a 
les retribucions fixades per als alts càrrecs o càrrecs 
de comandament al servei de la Generalitat, tenint en 
compte que en cap cas aquestes adaptacions no poden 
implicar un increment de les retribucions amb relació a 
la dita situació.»


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió


De refosa dels punts 3.1 i 3.2


«3.1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a in-
corporar en el projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2015 la recuperació 
de la catorzena paga dels treballadors públics i la re-
versió del 15% de la jornada i salari als treballadors 
interins, ateses les limitacions normatives de la pròr-
roga pressupostària definides en l’article 64 de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya, de la jurisprudència 
existent i les limitacions de l’escenari pressupostari, 
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així com la impossibilitat d’increment de crèdit de les 
partides de despesa per al 2014.»


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3.3


«3.3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a 
preveure els mecanismes en el projecte de llei de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 
per fer efectiva la compensació dels dies meritats cor-
responents a la paga de Nadal del 2012, per tal de 
fer front a les sentències que es puguin produir sobre 
aquest tema.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 98501)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del 
Partit Popular 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 l’aplicació de l’impost 
sobre dipòsits en entitats de crèdit i el seu impacte en 
l’execució de la Llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2014 (tram. 302-00232/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 1.1


«1.1. El Parlament insta el Govern a planificar, en un 
termini no superior a quatre anys, la recuperació de la 
catorzena paga dels treballadors públics dels exercís 
2013 i 2014 no percebudes.»


2 Esmena núm. 2
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 1.2.


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 1.3


«1.3. El Parlament insta el Govern a acordar en el 
marc de la Mesa General de la Funció Pública l’apli-
cació dels mecanismes per evitar la pèrdua de poder 
adquisitiu dels treballadors públics derivada de la 
pèrdua de la catorzena paga durant els exercici 2013 
i 2014.»


4 Esmena núm. 4
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya


Apartat 3.1.


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


Apartat 3.2


«3.2. Atesa la situació de minoria parlamentaria en 
què es troba el Govern de la Generalitat, i atesa la 
necessitat de què els treballadors públics recuperin 
la catorzena paga, i els treballadors interins recupe-
rin el 15% de la jornada i del salari perduts durant 
2013 i 2014, s’articulin els mecanismes necessaris per 
tal que els treballadors públics recuperin la normalitat 
dels seus salaris, amb independència de què s’aprovi el 
projecte de llei de pressupostos per 2015, o s’hagin de 
prorrogar els actuals.»


Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Santi Rodríguez i Serra
Portaveu GP del PPC Portaveu adjunt GP del PPC
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