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La sessió s’obre a les dotze del migdia. Presideix la vicepresidenta primera del Parla-
ment, acompanyada de tots els membres de la Mesa del Parlament Universitari. 

ORDRE DEL DIA
1. Intervenció de la presidenta del Parlament. 
2. Debat i votació del Projecte de llei sobre l’acollida als refugiats.
3. Lectura de la declaració del Parlament sobre igualtat de gènere.
4. Moció subsegüent a la interpel·lació sobre l’atur juvenil.
5. Cloenda de l’acte.

La presidenta

Comença la sessió. 
Molt bon dia a totes i a tots. President, vicepresidents, membres de la Mesa, diputats 

i diputades, és un plaer tornar-los a donar la benvinguda a aquesta sala de l’hemicicle. 
Sé que durant aquesta setmana han fet molta i molt bona feina i crec que tots tenim ga-
nes d’escoltar..., vaja, de votar les lleis, les mocions, i d’escoltar totes les seves propostes.

Debat i votació de la simulació del Projecte de llei sobre l’acollida dels 
refugiats

Per tant, sense més dilacions, a continuació, passarem al debat i la votació del Pro-
jecte de llei sobre els refugiats de guerra. Té la paraula l’honorable senyor Pol Mena, 
conseller d’Afers Exteriors, Solidaritat, Cooperació Internacional i Relacions Institucio-
nals. (Pausa.)

Conseller, té cinc minuts.

El conseller d’Afers Exteriors, Solidaritat, Cooperació Internacional 
i Relacions Institucionals (Pol Mena)

Gràcies, presidenta. Molt honorable presidenta, molt honorable president, honorables 
consellers i conselleres, il·lustres diputades i diputats. En primer lloc, en parlar d’aques-
ta llei, m’agradaria entonar el mea culpa en el treball de les comissions, en part, per la  
intransigència del Govern en defensar la llei, però m’agradaria que entenguessin que  
la urgència de la necessitat de respondre a la crisi dels refugiats va ser el que va portar el 
 Govern i els membres de la comissió a defensar amb tanta fermesa aquesta llei.

Perquè no volem Idomenis, no volem Mare Mortum, no volem nois a Beirut i no vo-
lem Allens a les platges de Grècia i d’Europa. Perquè el que està passant amb els refu-
giats vulnera l’essència dels drets humans. Aquest projecte de llei que presentem avui, 
que es va aprovar dimecres al debat de la totalitat, és un projecte de llei que vol donar 
resposta a la crisi més important després de la Segona Guerra Mundial, la crisi dels re-
fugiats.

Aquesta llei s’ha aprovat en la totalitat i hi ha hagut un treball ferm a les comissions. 
S’ha de dir, val a dir, que va ser molt complicat, va haver-hi dificultats a l’hora de treba-
llar en comissions entre els grups parlamentaris. Va haver-hi un enroc per part de l’opo-
sició a l’hora de presentar la llei, de votar la llei i de defensar la llei. Un enroc que, al 
final, amb l’acord de l’equip de Govern, amb els membres de la CUP, vam poder passar 
i vam poder presentar avui aquesta esmena i aquesta llei esmenada.

Aquesta llei té punts molt importants, que serviran per donar resposta a la crisi. El 
primer punt és el model de tipus contingent. Un model que vol acollir el màxim nombre 
de refugiats a Catalunya, i que comptarà amb un comitè català, un comitè català de re-
fugiats, que serà qui controli i marqui els requisits que caldrà per acceptar tots els refu-
giats possibles cada mes. 

També volem recalcar que aquesta llei és per concedir la plena ciutadania a tots els 
refugiats i refugiades que entrin a Catalunya.

Volem defensar que aquesta plena ciutadania també serà dotada per part del comitè 
català, perquè volem tenir personalitat pròpia com a país, volem decidir, com a país, el 
que passa amb la gent de dins i amb la gent que ve de fora. Perquè tenim personalitat, 
som una nació i ho volem ser. 
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Hi ha voluntat política per part dels membres del Govern, i per part del Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí, per defensar avui aquesta esmena i aquesta llei per a la in-
tegració dels refugiats, perquè presentem i creiem que la humanitat està per sobre de 
 qualsevol llei, per sobre de qualsevol llei. I la llei i la justícia no poden anar mai en con-
tra de la gent, és un principi polític i social de la justícia.

Tenim un compromís del Govern ferm, amb el recolzament dels nostres membres de 
l’equip de Govern, per aprovar aquesta llei. Perquè la moral ens impedeix no aprovar-la, 
la moral de qualsevol membre d’aquesta sala, que al final sou persones, ens impedeix no 
votar a favor d’aquesta llei. Perquè votar en contra d’aquesta llei és votar Idomenis, és vo-
tar brutalitat al mar Mediterrani. No votar aquesta llei és votar incendis a Beirut i morts 
a Jordània i als camps de refugiats limítrofs.

Perquè votar en contra d’aquesta llei és votar Allens a les costes del Mediterrani. 
I perquè votar a favor d’aquesta llei és demostrar que Catalunya i el poble de Catalunya 
volen ajudar els refugiats. Perquè el poble de Catalunya és humanitari, perquè el poble 
de Catalunya, amb personalitat pròpia, vol cooperar i donar ajut internacional als refu-
giats i refugiades, que són gent que ho està passant molt malament.

No m’estendré més. I m’agradaria acabar amb una frase que demostra la voluntat 
del Govern i de tots aquells que vulguin votar a favor d’aquesta llei: «Pedem in terra at 
caelum visus.» Peus a terra i la mirada al cel. I això és el que avui farà el Govern i els 
membres d’aquesta sala en aprovar aquesta llei.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. A continuació, en nom del Grup Parlamentari Candidatu-
ra d’Unitat Popular–Crida Constituent, té la paraula el senyor Gonzalo Carretero.

Gonzalo Carretero

Molt honorable presidenta, Il·lustres diputades, premsa... La mitología griega nos ha-
bla de Pandora, una joven que, presa por la curiosidad, abrió una caja que contenía to-
dos los males, merced a los cuales contaminó al mundo de desgracias. En Iraq, nuestra 
querida Europa, abrió esa caja y, con ello, las puertas del infierno. Una de las conse-
cuencias más claras es la crisis que hoy tratamos, la crisis de los refugiados, una crisis 
que han gestionado de manera cínica, tanto en Europa como en España.

Pensábamos como controlarlos y como expulsarlos mientras continuábamos ven-
diendo las armas de las cuales huían, mientras expropiábamos los recursos de sus paí-
ses, explotando a sus ciudadanos y, además, tejiendo complicidades con gobiernos 
autoritarios. O es más, intentando llegar a soluciones que son peores que la propia en-
fermedad, tales como el vergonzoso acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Turquía.

¿Quién somos, nos preguntamos, nosotras, desde la CUP, para decidir quién pasa y 
quién no; quién vive y quién no? Aquellos que creen tener esa potestad, no nos repre-
sentan.

Por todo ello, estamos aquí para defender, desde nuestra tierra, desde nuestro país, 
Cataluña, este problema. Y solventarlo desde aquí. Hoy algunos grupos, debajo de un 
aparente amor constitucionalista, dirán que no. Pero realmente, debajo de allí lo que 
hay es un respaldo a la Europa vergonzosa, a la Europa fortaleza, a la Europa insoli-
daria, a la Europa xenófoba, e incluso a la Europa asesina. Temo decirles, compañeros, 
que aquellos que dirán que no, ustedes, son Pandora también.

Por último, quería decirles que nosotras abogamos por un sí crítico, porque si bien 
es urgente e importante legislar una Cataluña más humana, una Cataluña más solidaria, 
el lenguaje articulado y las medidas de control estipuladas no nos convencen. George 
Orwell decía muy claramente que: «Si el pensamiento puede corromper el lenguaje, el 
lenguaje también puede corromper el pensamiento.» Y el lenguaje que estipula en esta 
ley y se articula es un lenguaje que continúa en los orígenes, en Pandora. Continúa ha-
blando de un racismo institucional, términos que estigmatizan a un colectivo ya de por 
sí desfavorecido, que son los refugiados.

Os hablaba al principio de Pandora. Pues Pandora, cuando liberó todos los males, 
asustada, cerró rápidamente la caja, sin darse cuenta de que dentro quedaba la esperan-
za. Pues esa caja también contenía todos los bienes. Quiero decirles que nosotras, desde 
la CUP, somos la esperanza encerrada. Esa esperanza tan necesaria para ese colectivo 
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tan desfavorecido, esa esperanza para aquellos que no tuvieron la suerte de ganar en 
esta lotería que se llama vida.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Tot seguit, en nom del Grup Parlamentari Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula el senyor Daniel Hernández.

Daniel Hernández

Molt honorable presidenta del Parlament, molt honorable president de la Genera-
litat, honorables consellers, il·lustres diputats, el Partit Popular avui votarà en contra 
d’aquest Projecte de llei sobre els refugiats perquè no resol la crisi que patim. Aquesta 
és una proposta inútil, estèril i, el més greu, és anticonstitucional. Vostès pretenen atri-
buir-se competències que no tenen. Aquest text s’assembla més a un manifest polític de 
màrqueting que no pas a una llei que resolgui la problemàtica. S’assembla més a un ma-
nifest per fer campanya del seu discurs delirant sobre sobiranisme i independentisme.

A més a més, ja tenim lleis i acords unilaterals i bilaterals que resolen aquesta pro-
blemàtica. El pitjor d’aquesta proposta que ens presenten és que no vetlla per la segu-
retat de la ciutadania, és una proposta irresponsable, en línia amb aquest Govern, però. 

Nosaltres apostem per un treball conjunt amb els nostres aliats a Europa i a l’Orient 
Mitjà, i també amb les institucions internacionals com l’OTAN. Aquesta és l’única for-
ma de donar una resposta ferma al problema.

Com els deia, a vostès, no els preocupa aquesta crisi. En Miguel Hernández deia... 
Miguel Hernández, amb qui comparteixo origen i cognom: «Estos hombres, estas lie-
bres, comisarios de la alarma, cuando escuchan a cien leguas el estruendo de las balas, 
con simular heroísmo a la carrera se lanzan.» Vostès s’han llançat a la carrera, a la car-
rera per fer-se la foto. Al postureo polític no ens hi trobaran; a resoldre crisis amb eficà-
cia, honestedat, rigor, valentia i voluntat, allí sí que ens trobaran.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. A continuació, en nom del Grup Parlamentari Catalunya Sí 
que es Pot, té la paraula el senyor Pau Palom.

Pau Palom

Gràcies, molt honorable presidenta. Bon dia, molt honorable president de la Genera-
litat, honorables conselleres i consellers, il·lustres diputats i diputades. En nom del Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, ens disposem a anunciar i explicar el nostre 
posicionament amb relació al Projecte de llei sobre l’acollida de refugiats.

Segons dades de l’ACNUR, al 2015 hi va haver 65 milions de persones desplaçades 
al món, 21 milions de les quals eren refugiades. La guerra de Síria ha expulsat uns cinc 
milions de persones del seu país. La imatge de milers de persones maldant per sobre-
viure als camps de refugiats d’Idomeni i Lesbos representa una gran lliçó de dignitat, 
especialment en una Unió Europea que no només és incapaç de donar una resposta efi-
caç a aquesta gravíssima crisi humanitària, sinó que signa l’acord de la vergonya amb 
Turquia, que vulnera els drets humans de les refugiades. I per la seva banda, com és ha-
bitual en ell, el Govern espanyol del Partit Popular tanca els ulls davant dels problemes 
socials, també els dels refugiats.

Per tant, des de Catalunya Sí que es Pot defensem que el Parlament aprovi una llei 
que permeti i comprometi el Govern de la Generalitat a acollir el màxim nombre de re-
fugiats possible. No obstant això, hem cregut indispensable esmenar substancialment el 
text inicial, atès que no incloïa una clara defensa de les classes populars i no es feia una 
referència explícita a la idiosincràsia solidària, generosa i cooperadora del nostre poble.

Finalment, no sense dificultats, hem aconseguit amarar la llei d’aquest caràcter. 
A més, la unitat de les forces progressistes ha permès esborrar articles discriminatoris, 
que semblaven fer una categorització entre ciutadans de primera i ciutadans de segona. 
I ha rebutjat contundentment les esmenes presentades pel Partit Popular, que afegien un 
component racista i xenòfob a la llei.

Tanmateix, el text final manté referències a actuacions que encobreixen la voluntat 
de construir estructures d’estat i que envaeixen les competències de l’Estat espanyol. No 
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podem compartir les accions unilaterals defensades per Junts pel Sí i la CUP, encami-
nades cap a la independència i els articles estigmatitzadors. Per tant, emetrem 5 vots a 
favor i 6 en contra, per expressar el nostre desacord en aquest sentit.

No perdrem el temps en debats competencials, perquè tots els nostres esforços ani-
ran destinats a garantir els drets humans a les refugiades. Si analitzem en profunditat el 
fenomen dels refugiats, es fa evident quina és l’arrel del problema: les guerres.

Fa uns dies, una professora de literatura, parlant sobre els refugiats sirians, em va dir 
aquesta frase que vull compartir amb tots vostès: «La solució passa inevitablement per 
acabar amb totes les guerres.» Però mentre això no sigui possible, els refugiats no poden 
esperar congelats en el temps, necessiten una solució ara. L’Estat espanyol no pot pro-
porcionar aquesta solució, doncs, Catalunya sí que pot.

Moltes gràcies, presidenta; senyores i senyors diputats.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. A continuació, en nom del Grup Socialista, té la paraula la 
senyora Cristina Agell.

Cristina Agell

Bé, moltes gràcies, molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, molt ho-
norable president de la Generalitat de l’Spuni i honorables consellers i il·lustres diputa-
des i diputats.

Respecte, lleialtat i empatia respecte a les persones refugiades, respecte a les cultu-
res d’altres regions que ens enriqueixen i respecte també a trets culturals que ens defi-
neixen.

Lleialtat davant les lleis que ens emparen, lleialtat davant l’Estatut i lleialtat davant 
la Constitució espanyola.

Empatia; empatia per les persones refugiades, ja que nosaltres som acollidors i tam-
bé generadors de persones refugiades, i empatia pels qui lluiten; també empatia per a 
aquells que pateixen.

Recorden la lluita de David contra Goliat, la lluita de les ganes de fer bona feina i 
contra l’autoritarisme? La lluita de les solucions contra la demència? Doncs, bé, sembla 
que ha guanyat Goliat; sembla que la primera desconnexió d’aquest Parlament és la des-
connexió amb el sentit comú; la desconnexió, en definitiva, amb els drets de les perso-
nes refugiades i amb les seves possibilitats de viure dignament.

Tinguin present que en aquesta pèrdua de David envers Goliat no hi perdem només 
les persones refugiades, hi perdem tots i totes, ja que la pèrdua de l’enriquiment cultural 
també és un factor a tenir en compte.

Avui s’aprovarà una llei que contradiu altres lleis, que David s’ha esforçat, de mane-
ra digna, perquè això no sigui possible, però sembla que no. Sembla que s’aprovarà una 
llei que, com bé he dit, és il·legal, a més a més de ser insuficient; per tant, una llei que no 
té cap mena de vigència.

Els donarem, però, un «no» tranquil, contràriament als nostres companys de la 
CUP. Un «no» tranquil, perquè estem disposats a trobar una solució comuna, una solu-
ció que estigui dins del marc legal i que sigui justa per refugiats, refugiades i també per 
a nosaltres. 

I és per respecte, per lleialtat i per empatia que el Partit Socialista diem «no» a una 
llei que viu fora del marc legal. Diem «no» a una llei que contradiu resolucions del Tri-
bunal Europeu dels Drets Humans i diem «no» a una llei que és inconstitucional. Diem 
«no», gairebé amb llàgrimes als ulls, perquè els qui patiran aquesta llei –que, com he 
dit, és il·legal– seran les persones refugiades, ja que aquesta llei no es podrà aprovar; se-
ran les persones que fugen de la mort de sol a sol, persones que patiran i persones que, 
molt probablement, també, moriran.

Senyor Vicancos, permeti’m que li continuï la metàfora que va iniciar vostè l’altre 
dia i és que vostè parlava de relacions de parelles i a mi, vostès, m’han trencat el cor.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. A continuació, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, té la paraula la senyora Georgina Brull.
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Georgina Brull

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Bé, veu este rellotge? Me’l va regalar la 
meua novia i em recorda a una frase que diu un cantautor, que es diu Parker, en una 
cançó, i és: «Cada vez que miro el reloj que me regalaste es la hora de recordarte», i 
cada vegada que entro a esta cambra és l’hora de recordar, més que mai, el marc legal 
espanyol.

Des de Ciutadans, votarem en contra d’aquesta llei, no perquè estiguem en desacord 
amb la llei, sinó perquè estem en desacord amb qualsevol procediment que es porti a 
terme de forma il·legal. Si aquesta llei s’ha de dur a terme ho hem de fer pels canals cor-
responents i aquest Parlament no és pas el canal corresponent, ja que no té la competèn-
cia de comunicar-se ni amb l’Acnur ni amb altres organismes internacionals; en tot cas, 
això és competència de l’Estat espanyol.

Si la llei Mena ha de tindre una direcció, aquesta direcció s’anomena Congrés. En 
cas de no seguir aquesta direcció, la recorrerem davant del Tribunal Constitucional.

Des de Ciutadans, treballarem per portar la llei al Congrés, posant pressió al Govern 
central perquè aculli el nombre de refugiats que va prometre. Ens assegurarem que el 
repartiment de refugiats a Catalunya es faci seguint els criteris: població, atur i pressió 
fiscal. Crearem una taula coordinada, juntament amb les ONG i, per últim, reduirem la 
«burro-cràcia» en els tràmits de la immigració i asil.

En conclusió, i com ja podem obviar després de les meues paraules, estem a favor 
d’acollir refugiats a Catalunya, sempre que es faci dintre del marc legal.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. A continuació, en nom del Grup Parlamentari Junts pel Sí, 
té la paraula el senyor Alan Barroso.

Alan Barroso

Moltes gràcies, honorable presidenta, honorables consellers, senyor Vivanco, il·lus-
tres diputats i amics, 4,8 milions de refugiats només de Síria en només cinc països: Tur-
quia, Líban, Jordània, Iraq, Egipte; 6,6 milions de desplaçats només de Síria: Idomeni, 
Kalais, els camps de la vergonya d’Europa. Col·lapse, desbordament, delinqüents sense 
escrúpols que trafiquen amb la vida d’éssers humans. El Mediterrani, de Mare Nostrum 
a Mare Mortum. 

El Govern espanyol gira l’esquena reiteradament al drama més inhumà i cruel. Ca-
talunya és solidària, però, fins ara, per desgràcia, no ha pogut fer res. Ara és l’hora, per 
això votarem sí a aquesta llei. És un orgull haver sigut capaços, en comú, de tirar en-
davant des d’aquest Parlament aquesta llei que contempla la creació d’un comitè català 
pels refugiats, un tipus contingent d’acollida mensual i un pla d’integració per als nos-
tres companys refugiats. Hem tingut problemes, discussions, desavinences, però el que 
és més important és que hem fet el que havíem de fer, una llei per ajudar els més des-
protegits.

Hi ha certs grups parlamentaris en contra que repeteixen i repeteixen com un lloro 
avorrit el mantra de «falta de competències». No! Falta de competències? Falta d’huma-
nitat i falta de respecte pels drets humans. No moure’s és ser còmplice de la barbàrie. 
Aquesta llei permetrà fer el que s’ha de fer, aquesta llei no és pas un capritx, és una ne-
cessitat per dignitat, per decència, per humanisme.

Catalunya és solidària, nostra casa és vostra casa. Aquesta llei és necessària i el nos-
tre vot és «sí».

Moltes gràcies.
(Aplaudiments en un sector de la cambra.)

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Un cop han intervingut tots els ponents del projecte de llei, 
passarem a la votació.

Tenen el mecanisme personal de votació davant dels seus escons. Com poden com-
provar, tenen un botó de color blanc, un de verd, un de vermell i un de color carbassa. 

Per procedir a la votació, abans de res, han de tocar, han de prémer el botó blanc, 
perquè aquest botó blanc és el que ens diu..., marca la seva presència. Si no el marquen 
abans, encara que votin, no compta; és com si vostès no hi fossin. D’acord?
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Per tant, abans de votar, quan jo digui «comença la votació» han de prémer el botó 
de color blanc i després, a continuació, els que vulguin votar «sí» han de prémer el 
botó de color verd; els que vulguin votar «no», el botó de color roig, i els que vulguin 
votar «abstenció», el de color carbassa. Ho han entès? (Remor de veus.)

Doncs, a continuació, anem a procedir a la votació del Projecte de llei sobre refugiats.
Comença la votació.
El projecte de llei ha quedat aprovat per 56 vots a favor, 55 en contra i 1 abstenció. 

(Remor de veus.)
Diputats, diputades, em diuen que algú no ha pogut votar. Demani la paraula, si us 

plau. (Veus de: «No m’ha marcat...»)
Hi ha algun altre diputat o diputada que estigui en aquesta situació? 
La Mesa ha decidit que repetirem la votació. Anem a repetir la votació. Recordin, 

han de prémer primer el botó blanc; és que si no premen el botó blanc no votaran, és 
com si no hi fossin. Blanc i després el verd, si volen votar «sí»; vermell si volen votar 
«no». Però, sobretot, el botó blanc abans. D’acord?

Comença la votació.
El Projecte de llei sobre refugiats ha quedat aprovat per 71 vots a favor, 62 en contra 

i 1 abstenció.
(Aplaudiments.)

Declaració institucional del Parlament de Catalunya sobre la igualtat de 
gènere

El següent punt de l’ordre del dia és la Declaració institucional del Parlament de 
l’Spuni sobre la igualtat de gènere. Llegirà la declaració l’il·lustre senyor Xavier For-
tuny, del Grup Parlamentari Popular de Catalunya.

Xavier Fortuny

Molt honorable senyora presidenta, molt honorable president de la Generalitat, ho-
norables consellers i conselleres, il·lustríssims diputats i diputades, professors que avui 
tenim aquí a la grada de la llotja: «Declaració del Parlament de Catalunya sobre la 
igualtat de gènere. La Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, 
del 10 de desembre de 1948, considera que el reconeixement de la dignitat inherent i 
dels drets iguals i inalienables de tota la humanitat és el fonament de la llibertat, la jus-
tícia i la pau al món. 

»Els pobles de les Nacions Unides han ratificat llur fe en els drets humans fonamen-
tals, a la dignitat i en el valor de la persona i en igualtat de dret entre homes i dones, així 
com també han decidit de promoure el progrés i millorar el nivell de vida de les perso-
nes dins de la llibertat més àmplia, en un estat de benestar i més pròsper.

»L’Estat, constituït en un estat social, democràtic i de dret, recull, en la Constitució 
espanyola de 1978, els valors i els principis d’aquesta declaració universal. L’Estatut 
d’autonomia de Catalunya de 1979 i el vigent de 2006, així com la Llei orgànica 3/2007, 
del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, emparen aquests principis a 
l’hora d’establir les pautes jurídiques per al seu compliment.

»En ple segle XXI, el salari de les dones espanyoles encara és un 22 per cent inferior 
que el dels homes. A més, l’atur femení suposa un 3 per cent més que el masculí. Des 
de l’inici del segle, s’han registrat més de 20.000 víctimes mortals per la violència de 
gènere, de manera que és essencial desenvolupar un pla de tolerància zero amb aquesta 
xacra i potenciar la prevenció i sensibilització de la societat.

»Per això, defensem una igualtat inequívoca que no pot ser pas confosa amb una ho-
mogeneïtzació forçada. Des de les institucions, cal apostar unànimement per unes políti-
ques més clares de lluita contra la discriminació i les conseqüències que d’aquestes se’n 
deriven. 

»Així, doncs, aquesta cambra manifesta la necessitat de treballar conjuntament per 
la igualtat de gènere i per la llibertat de totes les persones. S’han de crear els espais de 
treball necessaris per afrontar aquestes desigualtats que, malauradament, encara són 
presents avui dia en aquest Estat i en tot el món.

Parlament de Catalunya, Barcelona, 19 de juliol de 2016»
Gràcies, senyora presidenta.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputat.
El següent punt de l’ordre del dia és...

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema 
universitari català

La presidenta

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema universitari català, 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Per exposar-la, té la paraula el senyor Nil 
Garcia.

Nil Garcia

Moltes gràcies, molt honorable presidenta del Parlament; honorable president de la 
Generalitat; honorables consellers, il·lustres diputats i diputada, autoritats que ens es-
teu veient des de la llotja: «Mai no considereu l’estudi com una obligació, sinó com una 
oportunitat per entrar en el meravellós món del saber.» Així acabava Albert Einstein la 
seva intervenció inaugural en un discurs a la Universitat de Princeton, oportunitats per 
als joves que estudien.

D’això és del que tracta aquesta moció, una moció que vol engrescar el món univer-
sitari, que vol ajudar a millorar un sistema greument tocat durant la crisi.

U, volem afermar el sistema lingüístic català, perquè torni a ser encara més forta 
la llengua catalana vinculada a l’educació universitària, així sí, sense deixar de costat 
aquells graus on algunes matèries són impartides en altres llengües.

Dos, en el marc del 3+2, reduir el preu del crèdit del primer any de màster, fins a 
equiparar-lo en el quart, proposta que va ser feta per l’antic govern d’Artur Mas, però 
que l’actual no s’ha posicionat. Així assegurem que els nostres estudiants puguin acce-
dir amb més facilitat al nou model que se’ns està imposant.

Tres, tal com diu l’article 172.1, apartat g, de l’Estatut d’autonomia, demanar que 
l’Estat transfereixi la totalitat de les competències de les beques per garantir l’estabilitat 
als nostres joves, perquè així puguin demanar subsidis amb més facilitat i poder aug-
mentar-los com una eina de promoció, tant a estudi nacional com a estudi internacional.

Quatre, millorar la figura de l’estudiant en pràctiques, actualment molt degradada 
en l’última reforma laboral, mitjançant una figura contractual preferent en un conveni 
de cooperació educativa i en un conveni de pràctiques remunerades i curriculars, però 
a la vegada amb convenis no remunerats en organitzacions no governamentals.

Cinc, millorar les condicions del personal docent. Aquí una anècdota és: jo sóc estu-
diant d’història i tenia un professor que em feia pels matins història antiga, però per la 
tarda treballava al Mercadona. És completament degradant que un professor universi-
tari, que és l’estament més alt, podríem dir, de l’educació, estigui en aquesta situació de 
veure’s obligat a treballar en alguna cosa que no és la seva, quan té la capacitat com per 
poder-ho fer. Hem de millorar la situació de l’actual personal, ja sigui agregat, ja sigui 
associat, ja sigui titular o laboral, perquè sense aquestes persones l’educació università-
ria no funciona.

Per això i per la necessitat imperial que en trobem, sobretot el Partit Socialista, i de 
la qual hem tingut el suport de tots els grups parlamentaris, demanem que voteu a favor 
d’aquesta moció.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Garcia. A continuació intervindrà la resta de grups parla-
mentaris.

En primer lloc, té la paraula, en representació del Grup Parlamentari Candidatura 
d’Unitat Popular-Crida Constituent, el senyor Fabio Setti.

Fabio Setti

Bon dia, a totes i a tots; molt honorable presidenta de la cambra, molt bon dia. Avui 
vinc en representació de les altres diputades del Grup Parlamentari de les CUP.
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Dir quatre paraules al respecte d’aquesta comissió. Estem molt contents, hem treba-
llat, colze a colze. Estic content perquè el meu fill i les vostres filles podran anar a una 
universitat lliure, gratuïta i d’excel·lència.

Vull dir també que no ens hem oblidat que la cultura és aquell motor important per a 
la transformació social i això no ho hem deixat passar en aquesta comissió. Hem tingut 
disputes amb els altres grups parlamentaris, però vull dir que nosaltres, el Grup Parla-
mentari de les CUP, votarem un sí crític, perquè en algunes coses no ens ha quadrat.

Primer punt. Una carta de motivació per a l’accés d’un universitari és una trava més, 
senyors, és una trava més. Nosaltres hem d’obrir la universitat. No volem que ens jutgin 
per si sabem escriure una carta de motivació, no volem que ens jutgin per això, perquè 
jo sóc de mates, no sé escriure tant. (Rialles.) Sí, sí.

I una altra cosa, senyors, perdoneu, perdoneu, perdoneu, una altra cosa. Jo vull que 
el dia de demà els nostres fills –vosaltres també, segur–, voleu tenir fills..., com jo, com 
tothom... Oi que sí que voleu tenir fills? Sí? No? D’acord. Estic molt content (rialles), 
estic molt content d’això, perquè en el dia de demà el meu fill arribi a casa i em digui: 
«Papa, la universitat de Catalunya, la del nostre país, no té comparació en excel·lència 
amb la dels països nòrdics, és la millor.» Això és el que vull jo, i crec que és el que tots 
en aquesta comissió hem volgut.

I us sembla estrany que un diputat, una diputada de les CUP, el Gonzalo Carretero, 
ha parlat molt bé, no ha fet cap crítica a ningú, sinó que ha dit les coses clares. I nosal-
tres també, en aquesta comissió, hem vingut a dir les coses clares.

Una universitat de 3+2 no ens agrada gaire, però ho acceptem, perquè quan arri-
bem al nostre país, al nostre estat independent, farem moltes més coses. Busquem i 
 construïm sobirania, senyors.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Setti. A continuació, en representació del Grup Parlamentari 
Popular de Catalunya, té la paraula el senyor Aleix Ruiz.

Aleix Ruiz

Gràcies, presidenta. Senyors diputats, membres del Govern, jo també em vull sumar 
a la valoració que ha fet el company de la CUP. Penso que ha estat una comissió on tots 
els grups parlamentaris han anat amb una predisposició molt gran a fer de la universitat 
catalana una universitat millor. Per tant, també vull felicitar tots els grups parlamenta-
ris i agrair al PSC que hagi tingut la iniciativa de presentar una moció en aquest sentit, 
la qual cosa diu molt de la voluntat que tenen de millorar el sistema universitari català.

Dit això, estem d’acord en moltes coses que aquesta moció incorpora. Des del Partit 
Popular també creiem en la inversió en beques, i, a poder ser, més gran. 

També apostem per un model on formació i mercat laboral es relacionin i mantin-
guin punts de trobada a través de convenis de col·laboració o pràctiques remunerades.

També, com vostès, volem garantir un sistema que garanteixi l’accés universal de 
tots els alumnes universitaris a les escoles oficials d’idiomes per adquirir el nivell B2 de 
llengua estrangera que els alumnes necessiten per obtenir el títol universitari.

Però, senyors socialistes, també han d’entendre que des del Partit Popular no com-
partim moltes coses. No podem acceptar el sistema de PAU. Vostès saben que el nostre 
sistema és el de revalides, i així els nostres companys de Madrid ho estan defensant.

També creiem en la col·laboració entre administració catalana i central per fer un 
sistema de beques que garanteixi un accés millor a tots els universitaris. Creiem que 
amb un model exclusiu català el servei i la gestió podrien ser molt pitjor que l’actual. 
Valorem la que tenim i millorem-la. 

També creiem en la igualtat de tots els alumnes espanyols. Vostès volen fer un model 
català. No, senyor, nosaltres no creiem en un model propi català, creiem en un model es-
panyol que garanteixi la igualtat de tots els alumnes espanyols. Igualtat, senyors.

Dit això, lamento que no ens puguem posicionar a favor d’aquesta moció, perquè és 
cert que hem fet feina junts i l’hem fet bé.

I, dit això, no s’entristeixin, senyors del Partit Socialista, per aquest vot negatiu que 
rebran del Partit Popular. Com va escriure Bellini en una de les òperes més excel·lents, 
ho llegiré primer en italià: «Ma se avesse / il mio contento / a costarle un sol lamento», 
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el que en castellà vindria a ser: «Si tuviese mi alegria, que costarle un solo lamento». 
No s’entristeixin...

Abans d’acabar, li voldria demanar a la Mesa si és possible –com ens van dir que sí 
que ho era– votar el punt a d’aquesta moció separadament.

Gràcies.

La presidenta

Cap problema, es pot votar separadament, senyor Ruiz. 
Moltes gràcies, diputat.
A continuació, en nom del Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot, té la paraula 

el senyor Albert Bermejo.

Albert Bermejo

Bé, moltes gràcies, senyora presidenta. Molt honorable president, honorables conse-
llers, il·lustres diputades i diputats, 33,3 per cent és la taxa d’abandonament a les univer-
sitats catalanes; 123 per cent és l’augment de les taxes universitàries des de l’any 2012 a 
Catalunya; zero euros és el preu d’un curs universitari a Dinamarca. Espero que aques-
tes dades els facin veure la situació trista, injusta i precària en què es troba el nostre sis-
tema universitari.

Des de Catalunya Sí que es Pot, sempre hem defensat que l’educació és un dret uni-
versal, que l’educació és el nostre futur i que més educació ens farà més lliures. És per 
això que volem un sistema universitari públic de qualitat, universal, gratuït i propi.

El 3+2 es va plantejar com la solució als nostres problemes, com l’homogeneïtzació 
amb Europa. Des de Catalunya sí que es Pot estem totalment en contra del 3+2. Si volen 
parlar d’Europa, parlem d’Europa; ja han vist que allà és possible estudiar gratuïtament 
a la universitat.

O una altra dada els donaré, que no me les invento, són de la Fundació Jaume Bofill. 
A Europa, un 80 per cent dels estudiants universitaris es consideren estudiants a temps 
total; a Catalunya, aquesta dada no arriba al 50 per cent.

És per això que proposem oblidar un sistema que l’únic que vol és elititzar l’educa-
ció, devaluar els graus de manera que en tres anys és impossible assolir el mateix co-
neixement que ara tenim en quatre anys. I per tant, donar més importància a un màster, 
el triple, repeteixo, el triple de car que un grau universitari i comercialitzar amb l’edu-
cació.

És hora d’oblidar fer una universitat d’uns quants i fer una universitat de tots i per a 
tots. Per això celebrem que la consellera hagi decidit congelar el sistema 3+2 per als pro-
pers anys i que la moció presentada pel Partit Socialista de Catalunya proposi que el pri-
mer any de màster del 3+2, si s’arribés a aplicar, fos el mateix que el que ara costa el quart 
any de carrera.

Des de Catalunya Sí que es Pot donarem suport a la moció del Partit Socialista, no 
ens garanteix el que volem, però és el primer pas per tenir una societat més justa i més 
igualitària. És una moció que defensa els nostres estudiants, que ofereix millors quali-
tats de pagament, que premia els estudiants que treballen i estudien i no els castiga, com 
fa el sistema actual. I que creiem que ens farà ser millors com a país.

També des d’aquí volíem celebrar l’entesa que hi ha hagut en la nostra comissió. Hi 
ha hagut posicions diferents, però hem sabut posar els interessos del nostre territori per 
davant d’interessos partidistes. I és això el que avui volem celebrar aquí. Votarem que sí 
a la moció del PSC, però votarem que sí per no tenir mai més un 33,3 per cent d’aban-
donament, mai més un augment de preus del 123 per cent i mai més un estudiant pena-
litzat per estudiar i treballar a la vegada.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Bermejo. A continuació, en representació del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, té la paraula el senyor Alberto Hernàndez. 

Alberto Hernández

Moltes gràcies. Molt honorables presidenta Forcadell, president Ruiz i president Vi-
vancos, membres del Govern, diputats i diputades.
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L’educació universitària necessita una àmplia millora per tal d’adaptar-la als temps 
actuals i corregir certs errors que avui dia són freqüents. És per això que, des de Ciu-
tadans, ens alegrem que el Govern avanci en aquest àmbit, en el qual hem trobat molts 
punts d’entesa a la Comissió.

Valorem en contra el primer punt, en què es reclama el català com a llengua vehi-
cular. L’ús d’una llengua minoritària exclou la participació en programes d’intercanvi 
d’estudiants amb altres territoris, degut a la desconeixença de la llengua catalana. No 
podem legislar totes les matèries navegant a la deriva cap a aquesta Ítaca que prometen 
lluitant contra les llengües cooficials de Catalunya. No podem aïllar-nos del món.

Nosaltres ho diem clar, a la universitat, menys immersió i més inversió. Com deia 
abans, la resta de la moció comptarà amb el vot favorable de Ciutadans. Defendemos el 
modelo del 3+2, siempre y cuando se puedan equiparar los precios del primer año a los 
del último curso de grado, como ya se ha visto en la comisión que nos precede. Des de 
Ciutadans promovemos el empleo juvenil, legislando sobre las prácticas universitarias 
y su remuneración, evitando que las empresas abusen laboralmente de nuestros jóvenes 
bien formados. Pedimos también al Estado el cumplimiento del Estatut, resultando el 
único grupo parlamentario a favor del cumplimiento de todas las leyes, las cumplire-
mos todas.

Finalmente, esta moción asegura la evaluación del personal docente y una mejora 
de las PAU, en las que los estudiantes reflexionen más que en las actuales, donde sólo se 
analiza su capacidad de memorización.

Des de Ciutadans, apostem en aquesta direcció per a la resta de la legislatura, solu-
cionar els problemes reals dels catalans i les catalanes, millorar alhora la nostra comu-
nitat autònoma dins d’una Espanya plural, amb millors estudiants i amb la garantia de 
feina per aquest progressem pel futur de Catalunya. Recuperem també l’esperit de 1812 
en aquesta llei. I, si em permeten la metàfora, tornem a cridar: «Viva la Pepa!»

Igual que el Grup Parlamentari del Partit Popular, demanem votar per separat el 
punt a, senyora presidenta, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. A continuació, en nom del Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí, té la paraula l’Il·lustre diputat Yeray Torres.

Yeray Torres 

Bé, molt honorable president, honorables consellers, il·lustres diputats, crec que no 
m’equivoco si dic que aquesta comissió ha sigut un exemple de com haurien de funcio-
nar les comissions legislatives d’aquest Parlament. Ha sigut un exemple d’entesa entre 
tots els grups parlamentaris. Aquesta moció, que tenim aquí present, inclou esmenes, 
fins i tot, del Partit Popular.

Bé, aquest acord ha sigut només possible mitjançant les ganes de dialogar de tots i 
entenc que aquestes ganes eren realment necessàries en un tema d’una importància tan 
cabdal com és l’educació d’aquest país. Perquè cal recordar que l’educació serà el que 
portarà al futur el nostre país, aquest país que ara estem construint tots junts.

Sense educació no tindrem futur i sense futur res d’això té sentit. Per tant, i perme-
tin-me la llicència, nosaltres hem portat el nostre Messi, Suárez i Neymar de l’educació. 
En primer lloc, tenim Suárez, un home que lluita, que brega amb qui faci falta per tal 
que la resta tinguin oportunitats. És per això que, des del Govern, el que plantegem és 
ampliar les beques i fraccionar el pagament de les matrícules, sense que això suposi cap 
cost addicional a les famílies que així ho necessitin. 

A l’altra banda tenim Neymar, un home que és capaç de posar en pràctica tots els 
trucs que s’ensenyen a les escoles. Nosaltres entem que és totalment necessari que la 
teoria vagi acompanyada de la pràctica, i és per això que necessitem unir aquests dos 
mons.

Per fer això necessitem conciliar la vida universitària i l’estudiantil, i el que es pro-
posa és unificar, en la mesura del possible, els horaris universitaris, ja sigui de matins o 
de tardes, per tal de facilitar que l’estudiant pugui treballar pel matí o per la tarda, se-
gons convingui.
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A més, volem afegir la figura de les pràctiques remunerades com la principal figura en 
la formació dels nostres estudiants, sens perjudici que també s’acceptaran les pràctiques 
no remunerades, sempre que incloguin una promesa futura de continuació a l’empresa.

I bé, finalment, com tot projecte, necessita un líder, un guia, un Messi. Aquest Messi, 
el nostre Messi particular seran els docents. Necessitem dignificar la figura de la docèn-
cia. No podem seguir endavant, aquest vaixell no tirarà endavant sense uns bons docents. 
És per això que necessitem que la figura dels professors associats i agregats deixi de mal-
tractar-se constantment.

I, finalment, la bandera del nostre equip serà el català. Nosaltres garantirem que la 
llengua vehicular de tots els estudis universitaris sigui el català. Ara bé, nosaltres no vo-
lem incórrer en errors que altres, en altres estats, estan fent. No volem imposar res, no 
volem imposar el català, només el volem garantir. És per això que es permetran altres 
llengües, en estudis universitaris, com postgraus, quan sigui necessari.

La presidenta

Senyor Torres, ha exhaurit el temps...

Yeray Torres

Només per això els demano que votem tots junts per un sí a aquesta moció, tots junts 
per l’educació.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Torres. A continuació, per a pronunciar-se sobre les esmenes, té la 
paraula el senyor Nil Garcia.

Nil Garcia

Bé, moltes gràcies. Crec que queda clar totalment que la comissió ha sigut quasi 
unànime a dir que hi ha hagut una bona entesa total, no com en altres comissions, com 
s’ha pogut veure durant aquesta setmana. Intentaré anar ràpid per tenir temps per tots 
els grups parlamentaris.

A la CUP, dir-los, finalment, allò de la trava universitària, que nosaltres també pen-
sàvem que era allò de la carta de motivació, no està en la moció. Per tant, aquí vam 
aconseguir no afegir-ho. Estem contents que hi votin a favor, ho agraïm.

Al Partit Popular ja són més coses. Diuen no a les beques compartides, no és que si-
gui la moció, és que és la llei. I vostès, que són els garants de la llei, que volen portar-ho 
tot al Constitucional, doncs, potser també s’haurien de fer mirar aquestes coses que diu 
l’Estatut d’autonomia.

També estem contents, tot i que en part no tant, que diguin que la comissió ha anat 
bé, però ens agradaria que poguessin votar a favor, o almenys, abstenir-se.

A Catalunya Sí que es Pot, simplement, dir-los que moltes gràcies pel seu vot favora-
ble, i que realment és l’únic que es pot dir, perquè vam ser potser amb el grup parlamen-
tari amb què més entesa vam tenir.

A Ciutadans, ja donàvem per fet el seu vot en contra del primer punt, i ens agrada 
que també sigui el vot favorable a la moció. Després, dir-los que la seva proposta de 
quadrilingüisme que van fer ens va deixar una mica descol·locats a tots, fins i tot al Par-
tit Popular, que són els que més es poden moure en aquestes idees, ja que no s’aguan-
tava per enlloc i, fins i tot, vostès no sabien ni com defensar-la. Per tant, té més sentit 
potser la que presentem nosaltres.

I, finalment, a Junts pel Sí, jo, metàfores futbolístiques, no en faré, no tinc ni la més 
remota idea de futbol. Com a molt li puc parlar de House of Cards, però posar exemples 
de Claire Underwood o..., bé, la consellera..., potser una mica Claire Underwood és..., 
però..., amb tot el respecte del món cap a la consellera... (Rialles i remor de veus.) Però 
estem molt contents que també finalment s’uneixin a aquesta moció.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Garcia. A continuació, procedirem a la votació de la moció 
sobre el sistema universitari català. S’ha demanat votació separada del punt a, del pri-
mer punt. Per tant, primer votarem l’apartat a i després votarem la resta de la moció.
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Els recordo que per votar han de prémer el botó A de presència i després la votació. 
D’acord? 

Comença la votació.
La moció sobre el sistema universitari català ha quedat aprovada per 97 vots a favor, 

35 en contra i cap abstenció.
Algú em demana la paraula? No? D’acord. (Veus de fons.) (Nil Garcia demana la pa-

raula.) Sí? (Veus de fons) Senyor diputat, vol aixecar el micro, que no el sentim?

Nil Garcia 

Ara hem votat el punt a, només, falta votar la resta de...

La presidenta

A continuació votarem la resta de la moció, sí.

Nil Garcia

D’acord, perdoni (Rialles.)

La presidenta

Ara, a continuació, votarem la resta de la moció. 
Comença la votació.
La moció sobre el sistema universitari català ha quedat aprovada per 123 vots a fa-

vor, 11 en contra i cap abstenció.
(Aplaudiments.)

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Pla de xoc 
contra l’atur juvenil

La presidenta

El següent punt de l’ordre del dia és la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Pla de xoc contra l’atur juvenil, presentada pel Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Per a fer-ne la presentació, té la paraula la diputada Cristina Cabasés.

Cristina Cabasés 

Moltes gràcies, molt honorable presidenta, il·lustres diputats i diputades. Reducció 
de l’atur juvenil, aquest ha estat l’objectiu de la moció subsegüent a la interpel·lació que 
vam presentar el passat dimecres. A Catalunya, tenim la vergonyosa xifra, la taxa d’atur 
del 37,6 per cent, i això no ho podem permetre. No pot ser que cada vegada hi hagi més 
nois i noies joves a la cua de l’atur, buscant feines cada vegada més precàries. Perquè, 
us dic que qualsevol de nosaltres podria ser el següent. Per això, a Ciutadans, presentem 
aquesta moció i instem el Govern a seguir un conjunt de mesures que des d’aquí se po-
den classificar en quatre grans blocs.

El primer va referit a mesures per reformar el SOC. El SOC, el Servei d’Ocupació 
Català, creiem que no funciona correctament i des de Ciutadans, una de les propostes 
que fem, és la creació d’una secció específica que proporcioni feina a menors de trenta 
anys. 

El segon bloc és el foment de programes de pràctiques per a estudiants, tant univer-
sitaris com de formació professional, fent èmfasi que la formació professional ha de ser 
dual per tal que els estudiants puguin complementar les pràctiques amb els estudis. 

El tercer bloc són un conjunt de mesures destinades a donar suport a tots els tipus de 
cooperatives. 

I el quart és un conjunt també de mesures que van destinades a joves emprenedors i 
a empresaris que vulguin contractar gent jove.

Des de Ciutadans, d’aquest últim bloc, diverses propostes que hem fet són, per 
exemple, els Business Angels, que són unes figures que proporcionen un finançament 
alternatiu als bancs tradicionals. 

També proposem, per incentivar els empresaris a contractar gent jove, reduccions 
dels trams autonòmics d’IRPF i, a més a més, reduccions de les tramitacions adminis-
tratives a través de la finestreta única.
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Des de Ciutadans estem convençuts que aquestes mesures ens ajudaran a reduir 
efectivament l’atur juvenil i, a més a més, ens ajudaran a millorar el SOC i que funcioni 
com Déu mana.

També aconseguirem equiparar els estudiants universitaris i de formació professio-
nal, perquè més d’una vegada m’he trobat amb gent que no considerava els estudiants 
de formació professional com a persones amb estudis, quan en realitat una persona amb 
formació professional és tan vàlida com una persona amb estudis universitaris.

A més a més, també facilitarem que els emprenedors puguin implementar les seves 
idees cada vegada amb més facilitat i no tinguin problemes, i incentivarem, com ja he 
dit abans, la contractació de gent jove.

I totes aquestes mesures estan contemplades en les competències que estan recone-
gudes a l’Estatut d’autonomia. 

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Cabasés.
A continuació, intervindran els grups parlamentaris. En primer lloc, intervindrà 

la senyora Rosalia Usach, en nom del Grup Parlamentari Candidatura d’Unitat Popu-
lar-Crida Constituent.

Rosalia Usach 

Bon dia a totes. En primer lloc, agrair als Serveis Educatius per donar-nos l’oportu-
nitat de realitzar aquesta activitat parlamentària i moltes gràcies.

En segon lloc, en nom i representació de la CUP, donem suport a la interpel·lació 
presentada per Ciutadans, ja que volem mesures urgents per acabar amb l’atur juvenil, 
un dels grans problemes més greus que tenim al nostre país. I dir que la CUP està en 
acord i desacord amb alguns punts, en algunes qüestions amb la interpel·lació presenta-
da per Ciutadans.

Concretament, els desacords que nosaltres observem estan establerts als punts 3, 4 i 8, 
ja que no volem tenir –i molt menys reforçar– captacions de capitals, com, per exemple, els 
Business Angels. No volem instar el Govern espanyol a transferir-nos competències. No  
volem competències estatals per part de l’Estat, és a dir, volem total desconnexió de l’Es-
tat espanyol, no les necessitem. Sí ens fa falta desobeïm i sense por.

Hi ha propostes que han sigut presentades per la CUP i no han sigut acceptades, 
com, per exemple, l’accés a la terra per cultivar aliments per a l’autoconsum i tampoc la 
creació d’una banca pública.

Amb relació als altres deu punts, estem d’acord a recolzar i reformar el servei d’ocu-
pació de Catalunya, ja que entre el 2010 i 2014 hi ha hagut una reducció del 53 per cent 
del pressupost, amb 400.000 treballadores aturades, i volem una desprivatització d’a-
quest servei.

Seguidament, estem d’acord a incloure i potenciar formacions professionals amb 
pràctiques remunerades, tot i que la CUP creu que això s’hauria de debatre a la Comis-
sió d’Universitats. 

Estem a favor de cooperatives o societats laborals per crear llocs de treball, i amb un 
suport i assessorament els tres primers anys; a reduir l’IRPF, en un reequilibri territo-
rial com social i, en conclusió, volem fer efectiu un pla de xoc social mitjançant aques-
tes mesures per acabar amb aquesta taxa tan elevada que avui dia tenim en el nostre 
país.

Informar de l’esmena afegida per la CUP, que tracta sobre acabar amb les discrimi-
nacions salarials per raó de sexe o de gènere, ja que actualment hi ha una taxa de 18,71 
per cent de dones aturades, un 3 per cent més que els homes.

Volem, des de la CUP, prendre mesures i accions positives i un pla d’igualtat.
Agraïm a tots els partits polítics per acceptar les nostres esmenes i, per finalitzar, 

m’agradaria mencionar una cita de Paulo Coelho, que diu: «Ningú aconsegueix la meta 
només en un sol intent.» 

Nosaltres, des de la CUP, no pararem, no pararem...

La presidenta

Senyora Usach, ha exhaurit el temps.
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Rosalia Usach

...no pararem i lluitarem fins al final per acabar amb l’atur juvenil.
Moltes gràcies, i sense por!

La presidenta

Gràcies, senyora Usach.
A continuació, intervindrà el Grup Parlamentari Popular de Catalunya. Té la parau-

la el senyor Abraham Requena.

Abraham Requena

Bé, bon dia. Moltes gràcies, molt honorable presidenta Forcadell; molt honorable 
president Vivancos, honorables consellers, il·lustres diputats, professors, autoritats, pú-
blic assistent i, molt especialment, moltes gràcies als serveis de la cambra per posar els 
cinc sentits per tal que els universitaris de l’Spuni 2016 puguem avui portar a bon peu 
aquest debat.

Miri, president Vivancos, des del Partit Popular pensem que cal reformar el SOC 
per tal que funcioni bé i de debò, però això ens ho hem de creure i vostès això no ho fan.

Miri, president, vostès sempre diuen que la culpa és de Madrid, però vostès tenen 
totes les competències.

Vostès sempre parlen del centralisme de Madrid, però jo li pregunto, què hi ha del 
centralisme de Barcelona? 

El territori li demana precisament que vostès allò que sempre critiquen de l’Estat ho 
practiquin amb l’exemple.

Miri, president, aquest Estatut, aquest Estatut, aquest és el veritable mandat demo-
cràtic. Sí, president, aquest. Aquest Estatut, en l’article 150 i en l’article 170, té la clau 
per poder respondre i per poder combatre la taxa d’atur juvenil que ja li han dit que aquí 
a Catalunya és del 37,64 per cent.

Per tant, president, jo li demano que facin els deures i transfereixin les competències 
executives al territori per tal que es pugui fer política de debò.

I, ja per acabar, president, vostè que és un home de lleis, vostè que és un home de 
cultura, vostè que és un home que, a més a més, és el nostre president, si m’ho permet 
li citaré Machado, per tal de resumir el sentit de la meva intervenció: «En política, solo 
triunfa quien pone la vela donde sopla el aire; jamás...», president Vivancos, «...quien 
pretende que sople el aire donde pone la vela.»

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Requena. A continuació, en representació del Grup Parla-
mentari Catalunya Sí que es Pot, té la paraula la senyora Sira Torres.

Sira Torras

Molt honorables presidenta del Parlament i president de la Generalitat, honorables 
consellers, il·lustres diputats i diputades, i membres de la Mesa. Des de Catalunya Sí 
que es Pot volem manifestar la nostra conformitat amb la majoria de mesures que plan-
teja la moció del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Per tant, donarem suport a la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’atur juvenil, siguin quins siguin els resultats, de les votacions diferenciades corres-
ponents als punts 3, 4 i 8. Mesures com aquesta són necessàries per pal·liar la situació 
d’emergència actual.

El primer trimestre de 2016, l’atur juvenil a Catalunya, segons dades de l’Idescat, se 
situava en el 37,6 per cent. A més, les dades apunten que des del 2007 s’han reduït un 
49 per cent els llocs de treball del tram jove de la població, per tant, qualsevol acció per 
solucionar-ho tindrà el nostre suport.

El nostre grup comparteix els continguts dels punts 3 i 4 de la moció a causa de la 
necessitat d’establir un nou pla de garantia juvenil a Catalunya, amb nous objectius, així 
com la necessitat que el Govern de la Generalitat tingui delegades les competències ne-
cessàries en matèria d’ocupació, per tal d’elaborar un pla de xoc contra l’atur juvenil. 

En canvi, no, no estem del tot d’acord amb el punt 8, ja que tot i que volem potenciar 
l’Institut Català de Finances i les eines Ifem, creiem que la via per potenciar-lo ha de ser 
a través de l’Administració pública.
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En cap cas, aquesta potenciació hauria de ser a través de grans inversors, que crea-
rien llocs de treball precaris, com podrien ser els que resultarien dels projectes com el 
Barcelona World. Això comportaria vendre les prerrogatives del poble a grans corpo-
racions.

És per això que, en la votació diferenciada, el nostre vot serà l’abstenció.
Finalment, dues apreciacions. En primer lloc, com a presidenta de la Comissió de 

Treball valoro molt positivament el clima de respecte i entesa que s’ha apreciat. En 
segon lloc, en nom de tots els participants de l’Spuni, volem donar les gràcies a tots 
aquells que han fet possible aquesta experiència tan enriquidora; a tots aquells que hi 
heu participat i esperem que puguin seguir essent organitzada durant molts anys.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments en un sector de la cambra.)

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Torres. A continuació, en nom del Grup Parlamentari Socia-
lista, té la paraula el senyor Lluís Trillo.

Lluís Trillo

Moltes gràcies, honorable presidenta. «La gent jove està convençuda que posseeix 
la veritat. Desgraciadament, quan aconsegueixen imposar-la, ja, ni són joves ni és ve-
ritat.» Això ho va dir Jaume Perich per recalcar la urgència i el consens necessaris per 
reduir els problemes de la joventut.

L’honorable conseller de Treball, en la seva intervenció a la Comissió de Treball, va 
afirmar: «Per resoldre els reptes del present hem de construir la república del futur.» 
Des del PSC li demanem que se centrin en els reptes del present, que són molts i molt 
greus, com l’atur juvenil. 

El Partit Socialista de Catalunya proposa una mesura molt simple: formació i infor-
mació. 

Hem tingut desacords a la comissió, però també hem tingut molts acords. Entre ells, 
en primer lloc, la reforma del SOC, que creiem tan necessària. En segon lloc, poten-
ciar la formació professional dual i, en tercer lloc, demanar l’aplicació de la Resolució 
301/10 del Parlament, sobre la situació de la joventut, que demanava el desplegament 
d’una beca anomenada «Queda’t a Catalunya», que no s’ha dotat pressupostàriament.

És per això que des del PSC volem agrair la predisposició a negociar de tots els 
grups parlamentaris. Volem agrair l’exercici de responsabilitat política en la resposta al 
problema de l’atur juvenil. 

Tot i els èxits, queda molt camí per recórrer. No volem que tot quedi en paper mullat.
És per això que recolzem la moció subsegüent, presentada pel Grup Parlamentari de 

Ciutadans.
Molt honorable president de la Generalitat, honorable conseller de Treball, recordin: 

no podem construir sempre un futur per a la joventut, però sí podem construir una jo-
ventut per al nou futur. La clau: formació i informació.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Trillo. A continuació, en representació del Grup Parlamentari 
Junts pel Sí, té la paraula el senyor Moisès Montero.

Moisès Montero

Molt honorable presidenta, molt honorable president, honorables consellers i il·lus-
tres diputats i diputades, referent a la moció de Ciutadans sobre l’atur juvenil, des de 
Junts pel Sí pensem que fins i tot en les millors famílies hi ha una ovella negra, i amb 
això vull dir que estem d’acord en tots els punts d’aquest document, excepte en el punt 
4, que pretén delegar a les comunitats autònomes les competències en matèria d’ocu-
pació per al pla de xoc contra l’atur juvenil. Nosaltres entenem que no hem d’instar el 
Govern espanyol perquè ens delegui competències, ja que per part seva sempre rebem 
negatives i trobem absurd haver-los de demanar res més. 

El nostre projecte passa per la desconnexió amb l’Estat espanyol i ja inclou un pla de 
xoc i, per tant, hi votarem en contra, no perquè no vulguem lluitar contra l’atur juvenil, 
sinó perquè creiem que no hem de demanar permís a un estat que no ens escolta.
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El nostre full de ruta és clar i Catalunya genera prou riquesa com per gestionar-se en 
matèria d’ocupació. És el moment de dir prou. Nosaltres no hi veiem més solució, no-
més hi ha una solució: la independència.

Moltes gràcies!

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Montero. A continuació, per a pronunciar-se sobre les esme-
nes, té la paraula la senyora Cabesés.

Cristina Cabasés 

Moltes gràcies, presidenta. Bé, des de Ciutadans volem donar les gràcies a tots els 
grups parlamentaris perquè, com ja s’ha fet bastant evident, hi ha hagut bastant con-
sens, però lamentem que es partits de Junts pels Sí i els seus socis de Govern no ens 
aprovin certs punts que considerem... Per exemple, Junts pel Sí no ens aprova el punt 4, 
com ha dit el company, perquè no volen instar el Govern espanyol.

Nosaltres considerem que és important instar el Govern espanyol si no tenim les 
competències per a segons quines matèries.

A més a més, volem donar les gràcies al PSC i al Partit Popular perquè han sigut els 
dos grups parlamentaris que més suport ens han donat, en tot moment, sobretot el PSC, 
que han estat molt ben predisposats des del principi, les seves esmenes han sigut molt 
bones i han aportat molta riquesa al nostre text original i també al PP, que les seves es-
menes han sigut menys significatives però, si més no, ens han ajudat molt, també.

Pel que fa a la CUP, bé, ja m’he referit als grups parlamentaris que no ens donaran 
suport en certs punts. Em sap greu que no puguem fer punt per punt, perquè llavors que-
daria potser millor, perquè ja hem vist que, dels tres punts que es votaran per separat, 
per exemple, Catalunya sí que es Pot només està en contra d’un, la CUP està en contra 
de tots, per cert, i Junts pel Sí només està en contra de dos. 

Per tant, bé, que, sigui el que sigui, agraïm la predisposició a tots els partits, com ja 
he dit i, finalment, però no menys important, crec que parlo en representació de tots els 
aquí presents, dels estudiants que estem participant en aquesta Setmana del Parlament 
Universitari, quan dóna les gràcies a tots els Serveis Educatius, el personal de la casa i 
els professors i estudiants que han fet aquesta setmana possible.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

La presidenta

Bé, a continuació, procedirem a la votació de la Moció sobre l’atur juvenil.
S’ha demanat votació separada de tres punts: el 3, el 4 i el 8. Però entenc que no es 

poden votar conjuntament perquè Junts pel Sí ha demanat votar separadament només 
el punt 4. 

Es poden votar, conjuntament, 3, 4 i 8? No. Per tant, es poden votar, conjuntament, 
el 3 i el 8? I el 4 separadament? (Veus de fons.)

Per tant, s’han de votar tots separadament.
El portaveu m’ho demana...? Un portaveu m’ho demana ja... D’acord, tots estem 

d’acord que es votin 3, 4 i 8? D’acord.
Doncs, iniciarem la votació. Primer votarem el punt número 3, després el punt nú-

mero 4, després el 8, i després la resta de la Moció. D’acord?
Doncs, procedim... Anem a votar el punt número 3. Comença la votació.
Hi alguns diputats i diputades que em sembla que no han votat o que no han pogut 

votar, oi?
Potser no s’ha entès el sistema que hem dit de votació... No es podien votar conjunta-

ment els punts 3, 4 i 8 perquè hi havia grups que els volien votar separadament, per tant, 
hem començat votant el 3, el 4 i el 8.

De tota manera, el punt 3 ha quedat aprovat per 70 vots a favor, 57 en contra i cap 
abstenció.

(Aplaudiments.)
Ara, a continuació, votarem el punt número 4 de la Moció. 
Comença la votació.
El punt número 4 ha quedat rebutjat per 62 vots a favor, 71 en contra i una abstenció.
A continuació, votarem el punt número 8. 
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Comença la votació.
El punt número 8 ha quedat aprovat per 112 vots a favor, 22 en contra i cap abstenció.
A continuació, votarem la resta de la moció.
Comença la votació.
La Moció sobre l’atur juvenil ha quedat aprovada per 133 vots a favor, 1 en contra  

i cap abstenció.
(Aplaudiments.)
I ara, si m’ho permeten, els adreçaré unes paraules abans de cloure la sessió i també 

abans de cloure aquesta edició de la Setmana del Parlament Universitari.
En primer lloc, vull agrair a les universitats i als serveis de la cambra l’organització 

d’aquesta Setmana. I a les diputacions, sense la seva important col·laboració i sense la 
seva implicació aquesta Setmana no seria possible.

I, efectivament, tampoc seria possible sense vosaltres, sense els diputats i les diputa-
des, sense la Mesa. Us vull agrair públicament la bona feina.

I també us vull dir que ho heu fet molt bé, tant en el contingut com en la forma: no 
us heu passat dels temps, la majoria, i això, ja us asseguro que normalment no és així, 
per tant, us ho agraeixo, ho heu fet molt bé.

Heu treballat, heu aprofundit i heu debatut sobre termes de gran interès com l’atur 
juvenil, com la igualtat entre els homes i les dones, com el sistema universitari català; 
heu elaborat una llei, mocions... Jo crec que heu fet o, com a mínim, heu vist un tast 
d’una bona feina que fan els diputats i diputades. Però, més enllà d’això, heu fet políti-
ca, i potser us heu adonat del valor que és, el valor que significa arribar a acords des de 
diferents posicions polítiques, de poder arribar a acords sense renunciar a les diferents 
posicions polítiques. No és fàcil. Haureu vist que no és fàcil, però, de segur que, de ve-
gades, això, quan ho veieu de fora, de casa vostra, ara segur que ho valorareu molt més, 
ara segur que veureu que no és tan fàcil quan es diu: Per què no arriben a acords? No és 
tan fàcil. No és tan fàcil.

Des de premsa també haureu vist refermada la importància d’estar ben informats, 
de saber què passa, de copsar, d’entendre les opinions i els diferents punts de vista de 
tothom.

I també, des de l’assessorament lingüístic i jurídic, haureu vist que és una feina im-
portant, tot i que moltes vegades és una feina que no és gens vistosa, que no es veu, però 
que també és imprescindible per al bon funcionament d’aquest Parlament.

Només em queda agrair-vos l’interès i la vostra implicació i encoratjar-vos perquè 
continueu interessats per la política, que us impliqueu, que us impliqueu en el barri, en 
el vostre barri, en la vostra ciutat, en el vostre poble. Recordeu que ja vaig dir que tots 
els actes que fem, tot el que fem és política: els horaris que feu, les assignatures que feu, 
tot el que feu. I, per tant, i també, com sabeu que va dir en Joan Fuster: «Si no fem polí-
tica, ens la faran.» Per tant, exerciu com a ciutadans i com a ciutadanes i impliqueu-vos 
en la vida política, des de diferents àmbits, des de diferents associacions, des de dife-
rents entitats, des de la vostra vida diària.

També desitjo que us emporteu un bon record d’aquesta setmana que heu viscut 
aquí, al Parlament, aquesta setmana que heu col·laborat amb els serveis de la cambra, 
que heu vist el dia a dia, que heu parlat amb diputats i diputades, que heu conegut el 
funcionament dels grups parlamentaris, que heu estat aquí, a l’hemicicle, espero i de-
sitjo que tingueu un bon record d’aquesta setmana i que, realment, sobretot, sobretot, el 
que desitjo és que tingueu una vida llarga, plena, feliç i que sí, que exerciu com a ciuta-
dans i ciutadanes.

Moltes, moltíssimes gràcies. 
(Aplaudiments perllongats.)
Moltes gràcies, diputats i diputades. En aquesta darrera sessió del període de ses-

sions, els desitjo que tinguin unes molt bones vacances.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de dues del migdia i catorze minuts.
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Annex

Llei sobre l’acollida dels refugiats

Preàmbul

Catalunya, per la seva tradició parlamentària, ha estat sempre defensora de la demo-
cràcia, el diàleg, el pacte i la llibertat. Aquesta actitud l’ha caracteritzat i l’ha definit com a 
poble.

Catalunya és una nació amb fortes institucions que aspiren a assolir una major presèn-
cia de les classes populars, cultura i tradicions, amb una llengua pròpia, rica i ben estruc-
turada: el català. És una societat amb una organització social dinàmica i participativa, en la 
qual les entitats civils i el seu teixit associatiu amaren tota la realitat.

Però no es pot entendre què és ni on està situada com a nació, si no s’entén que hi ha 
arribat gràcies a la participació, al llarg de la història, de moltes altres cultures que han aju-
dat a consolidar i a enriquir la que era pròpia. La cultura i la manera de ser catalanes han 
estat teixides i forjades per les anades i vingudes de gent amb altres cultures procedents 
d’altres pobles del món i, posteriorment, pel seu arrelament a Catalunya.

La tradició catalana ha estat, doncs, enriquida amb una manera de fer acollidora i sen-
sible a les cultures d’arreu. Aquest tarannà obert i receptiu ha construït una Catalunya, 
l’actual, que pot definir se com una societat solidària i amb recursos suficients per rebre hi 
les persones migrades.

Els catalans, com a poble, són conscients que han de continuar conformant una so-
cietat oberta i acollidora, especialment amb les persones que, per les raons que sigui, han 
necessitat desplaçar se del seu lloc d’origen i han perdut un bé molt preuat: l’arrelament a 
la terra que els ha vist néixer.

Certament, si bé s’ha de ser permeable i generós com a poble amb els més desafortu-
nats, alhora s’ha de ser conscient que la geografia catalana és reduïda i que, per tant, l’ar-
ribada massiva de persones foranes podria causar problemes de convivència.

Cal fer compatible la generositat i l’obertura amb la capacitat com a poble per acollir 
amb mesura, però fer ho de manera que l’acolliment sigui absolutament respectuós amb 
els drets humans.

L’article 138 de la norma màxima de Catalunya, l’Estatut d’autonomia, estableix les 
competències de la Generalitat pel que fa a la immigració, entre les quals hi ha la compe-
tència exclusiva en matèria de primer acolliment de les persones immigrades.

Així mateix, el Parlament va aprovar la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les per-
sones immigrades i de les retornades a Catalunya, que regula els aspectes relatius als ser-
veis de primera acollida i les acollides especialitzades i crea una agència de migracions de 
Catalunya i, també, mecanismes de coordinació i de distribució de competències amb els 
ens locals, els quals fa partícips de les polítiques i les accions pròpies que han de facilitar 
l’arrelament dels nouvinguts.

Darrerament a Europa, però, s’ha produït el rebrot d’un fenomen socio demogràfic que 
protagonitza un dels col·lectius més sensibles i febles d’entre els qui pateixen el fenomen 
de la immigració: el dels refugiats que són sol·licitants d’empara en forma d’asil, que vénen 
a Catalunya en cerca d’acolliment perquè fugen dels seus països d’origen i no hi poden 
tornar a causa de guerres i de situacions complexes que els amenacen de mort.

Europa ha donat diferents respostes a aquesta realitat punyent i en molt casos insuficient 
i decebedora. La manca d’unicitat en la resposta fa que el problema encara s’hagi agreujat. 
La Unió Europea com a institució marc que aixopluga tots els ciutadans tampoc no ha estat 
prou contundent, i només ha aprovat acords marc i adaptacions de normatives prèvies, que 
s’ha demostrat que són insuficients per abordar el problema. És impossible detreure’s d’un 
marc de política global europea, però no es pot deixar de legislar i donar respostes jurídi-
ques específiques i no contradictòries amb les normes marc de l’entorn, que permetin donar 
una sortida digna a aquesta qüestió.

El problema generat, que sembla permanent i no pas temporal, exigeix una resposta 
reguladora suficient i adequada per part de cada un dels territoris susceptible de ser terra 
de destí i acollida de les persones necessitades de protecció internacional. La Llei 10/2010 
dóna la resposta general bàsica al fenomen migratori a Catalunya, però no recull prou el 
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fenomen dels refugiats, respecte del qual cal una resposta jurídica específica i ben delimi-
tada.

En el dret internacional hi ha fonts bàsiques de referència, com ara la convenció sobre 
l’estatut de refugiats de la Conferència de les Nacions Unides, signat a Ginebra el 28 de ju-
liol de 1951, i el seu protocol de desplegament, signat a Nova York el 31 de gener de 1967. 
Aquests textos proporcionen criteris generals sobre el fenomen migratori dels refugiats i 
indicacions concretes de com s’ha de tractar aquest problema.

Moltes d’aquestes normatives marc i regulacions internacionals no troben resposta ni 
bon acompliment en la pràctica diària en el desplegament del dret positiu dels estats sig-
nataris respecte d’aquest fenomen.

El punt setè de l’annex de la Resolució 1/XI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resul-
tats electorals del 27 de setembre de 2015 (anomenada la declaració del 9N),  
insta el Govern a donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, i 
determina que el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat 
de les Nacions Unides per als Refugiats, amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim 
nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit 
pel Govern de l’Estat. Aquest mandat es compleix per mitjà d’aquesta llei.

Catalunya, doncs, considera un deure, per tradició i per voluntat política, donar respos-
ta a aquest problema, amb ple respecte a les convencions internacionals, i en coordinació 
amb els organismes internacionals que hi treballen, i aquesta llei desenvolupa específica-
ment la regulació del fenomen migratori respecte dels refugiats i sol·licitants d’asil i com-
plementa la Llei 10/2010, mentre una nova llei d’estrangeria de Catalunya no substitueixi la 
Llei orgànica 4/2000, de l’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i 
la seva integració social.

Aquesta llei s’estructura en dotze articles, distribuïts en tres capítols, i cinc disposicions 
addicionals, dues disposicions transitòries, tres disposicions finals i un annex.

El capítol I regula l’objecte de la Llei, estableix les definicions dels conceptes que s’hi 
utilitzen i els principis generals inspiradors i determina els drets i deures específics dels re-
fugiats.

El capítol II regula la tramitació i el tractament de les sol·licituds d’acolliment dels refu-
giats.

El capítol III fa referència a les actuacions i les politiques de l’Administració en matèria 
de refugiats.

Capítol I. Disposicions generals 

Article 1. Objecte de la Llei
Aquesta llei, d’acord amb el que estableix en l’article 138 de l’Estatut d’autonomia, 

té per objecte establir els termes en els quals les persones que d’acord amb l’article 3.a 
d’aquesta llei, poden gaudir a Catalunya de la protecció internacional constituïda pel 
dret d’asil i la protecció subsidiària.

Article 2. Objectius de la Llei
Aquesta llei té els objectius següents: 
a) Garantir el respecte i l’extensió dels drets humans als refugiats.
b) Garantir que els refugiats puguin refer la vida en un entorn tan agradable, adequat i 

segur com sigui possible.
c) Garantir la convivència i la cohesió social a Catalunya.
d) Garantir, al conjunt de la societat, la igualtat de drets i el respecte als deures.
e) Garantir una ciutadania basada en el pluralisme, la igualtat, la solidaritat, la fraternitat 

i el civisme com a norma de convivència.
f) Promoure la independència i la igualtat d’oportunitats per afavorir la igualtat efectiva, 

eliminant condicions o circumstàncies arbitràries.
g) Evitar estructures paral·leles que puguin provocar la segregació dels titulars del dret 

d’accés als serveis.
h) Adaptar les mesures proposades a l’heterogeneïtat territorial de Catalunya.
i) Vetllar per una plena integració dels migrats i refugiats.
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Article 3. Definicions

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
a) Refugiat: la persona que ha estat obligada a abandonar el seu país d’origen i resi-

dència per temors fonamentats de persecució, per raons de raça, religió, nacionalitat, opi-
nió pública o pertinença a un determinat grup social i la que fuig del seu país d’origen per 
raons de guerra, violència extrema o persecució, i violacions constants de drets humans. 
Els criteris per determinar qui és considerat refugiat són els que estableix l’article 1 de la 
convenció de Ginebra sobre l’Estatut dels Refugiats de 28 de juliol de 1951.

b) Règim d’acolliment i establiment: el règim de vida i de situació personal atorgat pel 
Govern que permet viure i treballar a Catalunya de forma legal transitòria, i amb les especi-
ficitats que determina aquesta llei.

c) Servei de primera acollida per a refugiats: el conjunt de recursos, equipaments, pro-
jectes i programes de titularitat pública i privada dirigits a garantir la satisfacció de les ne-
cessitats inicials de residència, documentació, formació i informació de caràcter bàsic dels 
estrangers sol·licitants d’asil i els refugiats, amb la finalitat de promoure’n l’autonomia i l’ar-
relament a Catalunya.

d) Acollit: el refugiat que ja ha trobat acolliment a Catalunya.

Article 4. Deures dels refugiats
Els refugiats, a més d’acatar les lleis i reglaments de Catalunya, tenen els deures se-

güents: 
a) Guardar tots els preceptes que per la seva condició de refugiat neixin d’aquesta llei o 

dels reglaments que la desenvolupen.
b) Cooperar amb els responsables administratius de la seva acollida en tot allò que faci 

referència a gestió del seu expedient.
c) Informar i presentar prova acreditativa de les seves circumstàncies d’origen.
d) Proporcionar les impressions dactilars i permetre ser fotografiats amb rostre visible 

per establir la condició de refugiat.
e) Permetre la gravació de totes les entrevistes preliminars conduents a l’establiment de 

la condició de refugiat. Aquesta informació s’inclourà en un fitxer confidencial i s’utilitzarà 
únicament per les finalitats que li són pròpies, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

f) Mantenir se en el domicili assignat per part de l’Administració, excepte que en trobin 
un altre havent informat degudament a l’Administració amb caràcter previ del motiu i calen-
dari de la seva reubicació.

Article 5. Drets dels refugiats
Els refugiats tenen els drets següents: 
a) Gaudir dels drets i les llibertats que els concedeixen les lleis, d’acord amb tractats 

internacionals.
b) Rebre una atenció sense discriminacions per part de les administracions públiques i 

la resta d’entitats socials en els seus tràmits i accions.
c) Ser documentats com a sol·licitants de protecció internacional.
d) Gaudir d’assistència jurídica gratuïta i a un intèrpret al llarg de tot el seu període de 

tramitació.
e) Comunicar la sol·licitud a l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats i 

rebre visites del personal d’aquesta organització.
f) Conèixer el contingut del seu expedient d’acolliment.
g) Rebre atenció sanitària general i l’específica de malalties pròpies de la seva zona 

d’origen, si fos el cas, o als tractaments prioritaris en cas de ferida per actes de guerra o 
violència, si l’haguessin patida.

h) Rebre prestacions socials específiques recollides per aquesta llei. i) Exercir el dret a 
vot actiu i passiu.

Article 6. Relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
1. El Govern ha d’establir un acord de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions 

Unides per als Refugiats, amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de refu-
giats.

2. L’acord al qual fa referència l’apartat 1 ha de permetre que l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Refugiats tingui les màximes facilitats per desplegar els seus tèc-
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nics i observadors per fer una auditoria de l’aplicació de les mesures, l’evolució i l’estat de 
la integració del col·lectiu de refugiats.

Capítol II. Tramitació i tractament de sol·licituds d’acolliment 

Article 7. Qualificació d’acollit i òrgans que la concedeixen
1. Té autoritat per fer la qualificació d’acollit l’òrgan de l’Administració que sigui compe-

tent en matèria de migracions. Per mitjà d’un reglament de desplegament s’ha de crear un 
òrgan exterior i un altre d’interior de tramitació d’acolliment per a refugiats.

2. Les funcions principals d’aquest òrgan  sigui l’exterior itinerant, sigui el fix o fixos de-
terminats  són la quantificació de necessitats i la qualificació i atorgament de la condició 
d’acollit als refugiats.

3. El procediment d’obtenció de la condició de refugiat passa per la sol·licitud prèvia de 
l’interessat, i posteriorment, per una entrevista personal prospectiva amb algun membre 
de l’equip per poder corroborar la veracitat de la condició real de provinent de zona amb 
habitants susceptibles de refugi. Aquesta concessió s’atorga després d’una valoració d’ur-
gència dels membres integrants de l’equip, que s’han de dotar dels instruments necessaris 
pel disseny d’un qüestionari objectiu avaluador.

4. Constitueixen els equips externs aquells qui desenvolupen la feina fora de les 
 fronteres nacionals Catalanes. Es tracta d’un equip que pot desplaçar se a un o més llocs 
exteriors, però especialment als punts calents d’arribada i pelegrinatge de refugiats. L’òr-
gan al qual es fa referència a l’apartat 1, després del seu examen i avaluació, pot concedir 
l’estatus d’acollit, com a màxim a un 75% del contingent total mensual establert per l’òrgan 
competent, seleccionant els candidats d’entre els desplaçats massivament a aquella zona. 
Aquests equips són d’intervenció i descoberta sobre el territori.

5. Es crea un equip avaluador i atorgador de forma fixa i estable, situat a l’adreça que 
determini el departament de la Generalitat corresponent. Els equips fixos tenen la gestió 
de les concessions o denegacions per a tots els immigrants indocumentats o documen-
tats que tenen les característiques de refugiat i que no es troben en camps massius de 
desplaçats, sinó que ja han aconseguit arribar a Catalunya.

Article 8. Tràmit de primera acollida
1. Els tràmits de primera acollida són els que determina i desplega la Llei 10/2010, del 7 

de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
2. Els acollits han de seguir els tràmits i processos següents: identificació, ubicació, re-

gistre, documentació, formació i incorporació al món laboral.

Article 9. Pèrdua de la condició de refugiat
La condició de refugiat es perd per alguna de les causes següents: 
a) Per incompliments, si el refugiat comet un infracció tipificada com a delicte o falta 

greu o molt greu. La pèrdua es fa efectiva el mateix dia que es dicti la sentència ferma.
b) Per consolidació, si el refugiat aconsegueix la nacionalitat o adquireix la d’un tercer estat.

Capítol III. Actuacions i polítiques de l’Administració per a refugiats 

Article 10. Actuacions de la Generalitat en matèria de refugiats
1. La Generalitat ha de vetllar per fer un inventari de residències buides o de recursos 

residencials propis dels ens locals o d’entitats socials que treballin en aquest sector, i que 
siguin destinats exclusivament a l’atenció dels refugiats o siguin compartits amb altres fi-
nalitats socials i que es puguin utilitzar com a recurs residencial per a refugiats. En aquest 
inventari hi ha de fer constar la situació d’ocupabilitat que té cadascun.

2. Els refugiats, un cop arribats, identificats, instal·lats, registrats i documentats, s’incor-
poren al règim ordinari de la Llei 10/2010 per a la resta de tràmits que s’han de seguir per 
a la plena integració.

Article 11. Actuacions delegades als ens locals i estructures supramunicipals
El tractament dels refugiats per a ens locals coincideix amb el contingut de la redistri-

bució competencial que estableix la Llei 10/2010.
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Article 12. Assignació d’habitatge provisional

Les necessitats dels refugiats en procés d’obtenció de la condició d’acollit en relació a 
localització i recursos residencials s’han de resoldre en pisos d’acollida ja existents del rè-
gim municipal o nacional.

Disposicions addicionals 

Primera. Competències de l’Aran
El Consell General d’Aran ha de prestar, en el territori de l’Aran, el servei que aquesta 

llei estableix per a ens supramunicipals, ja sigui de forma directa o externalitzat a través de 
convenis o fórmules anàlogues amb agents socials, professionals i entitats privades.

Segona. Modificació de la Llei 25/2002
Es modifica l’article 10.1 de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de su-

port al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la  
Llei 18/1996, que resta redactat de la manera següent: 

«1. L’Agència de Migracions de Catalunya ha de gestionar les actuacions que estableix 
aquesta llei i coordinar les que l’Administració de la Generalitat ha de dur a terme en apli-
cació del que determina el Pla d’ajuda al retorn i als refugiats.»

Tercera. Comissió Mixta Paritària entre la Generalitat i els Ens Locals
1. Es crea la Comissió Mixta Paritària entre la Generalitat i els Ens Locals, per facilitar la 

coordinació i la col·laboració en matèria d’acollida dels refugiats, amb les funcions que les 
dues parts acordin o les que s’estableixin per via reglamentària.

2. La Comissió Mixta Paritària entre la Generalitat i els Ens Locals s’ha de constituir en 
el termini de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Quarta. Adaptació dels plans municipals i comarcals de ciutadania i immigració a 
aquesta llei

Els municipis i les comarques han d’adaptar els plans de ciutadania i immigració al 
contingut d’aquesta llei en el termini de 365 dies a comptar de l’entrada en vigor d’aques-
ta llei.

Cinquena. Model de tipus d’acollida
Acceptar el nombre màxim possible de refugiats amb l’objectiu d’acollir ne molts més 

dels que es reben actualment.

Disposicions transitòries

Primera. Òrgan competent en matèria de refugiats
Mentre no s’aprovin els reglaments als quals fa referència l’apartat 3 de la disposició final 

primera, l’òrgan competent en matèria de refugiats és l’Agència de Migracions de Catalunya.

Segona. Acolliment de refugiats en règim d’asil
Catalunya ha d’acollir en règim d’asil la quantitat de refugiats que estableixi mensual-

ment el servei de migracions de la Generalitat fins a la creació d’una entitat pública que 
gestioni l’entrada de refugiats.

Disposicions finals

Primera. Desplegament reglamentari
1. S’autoritza el Govern i, en l’àmbit de les competències que té atribuïdes, el conseller 

del departament competent en matèria d’immigració, perquè dictin les disposicions i pren-
guin les mesures pertinents amb relació al desplegament i l’execució d’aquesta llei.

2. El desplegament reglamentari a què fa referència l’apartat 1 ha de tenir en comp-
te els plans i els programes dels ens locals vigents en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

3. El Govern, en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
ha d’aprovar un reglament que la desplegui.
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Segona. Creació d’un òrgan per al control dels refugiats

1. S’ha de crear un òrgan públic, depenent de la Generalitat, amb competències i re-
cursos per al control dels refugiats.

2. L’òrgan a què fa referència l’apartat 1 ha de ser un comitè que doti els refugiats de 
tots els drets relatius a la nacionalitat i la plena ciutadania, i que lideri unes polítiques de re-
coneixement, redistribució de recursos i representativitat.

3. En la composició del comitè hi ha d’haver membres del col·lectiu de refugiats per 
assegurar ne el bon funcionament.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Ge-

neralitat de Catalunya.

Annex memòria

Els costos i despeses que es puguin derivar de l’aplicació d’aquesta llei han de ser su-
fragats i atribuïts pressupostàriament a partides de migracions ja existents i per l’actualit-
zació de la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional de Catalunya (PPIC) 
aprovat el 28 de gener de 2014, adequant se a les necessitats descrites i assegurant ne el 
seu desplegament en reglament separat.
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Declaració del Parlament de Catalunya sobre la igualtat de gènere

La Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, del 10 de desem-
bre de 1948, considera que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i ina-
lienables de tota la humanitat és el fonament de la llibertat, la justícia i la pau al món.

Els pobles de les Nacions Unides han ratificat llur fe en els drets humans fonamentals, 
en la dignitat i el valor de la persona, i en la igualtat de dret entre homes i dones; així com 
també han decidit de promoure el progrés social i millorar el nivell de vida de les persones 
dins d’una llibertat més àmplia i un estat del benestar més pròsper. 

L’Estat, constituït en un estat social democràtic i de dret, recull a la Constitució espa-
nyola del 1978 els valors i els principis d’aquesta declaració universal. L’Estatut d’autono-
mia de Catalunya del 1979 i el vigent, del 2006, així com la Llei orgànica 3/2007, del 22 
de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, emparen aquests principis a l’hora 
d’establir les pautes jurídiques per al seu compliment.

En ple segle XXI el salari de les dones espanyoles encara és un 22% inferior que el dels 
homes. A més, l’atur femení suposa un 3% més que el masculí. Des de l’inici de segle, 
s’han registrat més de 1.000 víctimes mortals per violència de gènere, de manera que és 
essencial desenvolupar un pla de tolerància zero amb aquesta xacra i potenciar la preven-
ció i la sensibilització de tota la societat.

Per tot això, el Parlament defensa una igualtat inequívoca, que no pot ser confosa amb 
una homogeneïtzació forçada. Des de les institucions, cal apostar unànimement per unes 
polítiques més clares de lluita contra la discriminació i les conseqüències que se’n deriven. 

Així doncs, el Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de treballar conjunta-
ment per a la igualtat de gènere i per a la llibertat de totes les persones. S’han de crear tots 
els espais de treball necessaris per afrontar aquestes desigualtats que, malauradament, 
encara són presents avui en dia en el conjunt de l’Estat.

Parlament de Catalunya, 19 de juliol de 2016

Moció II/XXI del Parlament de Catalunya, sobre el sistema universitari 
català

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juliol de 2016, d’acord amb l’article 
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
sistema universitari català, presentada pel diputat Nil Garcia i Escobedo, del Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans, pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la se-
güent: 

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir que la llengua vehicular de l’educació universitària sigui el català, excepte en 

els estudis que, per raons de la matèria, hagin de ser impartits en una altra llengua. 
b) Reduir el preu del crèdit del primer any de màster fins a equiparar-lo al preu del crè-

dit de l’últim any de grau.
c) Garantir una formació subvencionada amb un preu assequible i proporcional al nivell 

de renda perquè tots els estudiants acreditin el nivell B2 en les llengües estrangeres re-
querides per obtenir el títol universitari.

d) Demanar a l’Estat la transferència total de la competència en matèria de beques, tal 
com recull l’Estatut d’autonomia de Catalunya en l’article 172.1.g, i ampliar-ne l’oferta. 

e) Garantir la conciliació entre el món laboral i l’acadèmic mitjançant la concentració 
d’hores lectives de matí o de tarda.
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f) Establir com a figura contractual preferent en convenis de cooperació educativa els 
convenis de pràctiques externes remunerades, així com els convenis de pràctiques no 
remunera des amb compromís de permanència un cop concloguin aquestes i l’opció de 
convalidar pràctiques no remunerades en organitzacions no governamentals (ONG).

g) Assegurar l’estabilitat de la plantilla de docents, millorant les condicions laborals del 
professorat associat i agregat, mitjançant dos instruments –la superació d’un MIR docent i 
l’establiment d’un sistema d’avaluació periòdica i transparent per a aquests professionals–, 
com també incentivar la contractació de professorat procedent de l’àmbit professional re-
lacionat amb la matèria de docència.

h) Dialogar i coordinar-se amb els consells interuniversitaris o ens equivalents de les 
comunitats autònomes de l’Estat per tal d’establir criteris comuns d’equitat en les proves 
d’accés a la universitat (PAU). Acompanyar les PAU, sempre que aquestes siguin aprova-
des, d’una carta de motivació que permeti tenir en compte objectivament la capacitat de 
reflexió, motivació i altres aspectes extracurriculars de l’estudiant i serveixi de complement.

i) Homogeneïtzar el nombre màxim de pagaments de la matrícula universitària que els 
estudiants tenen dret a escollir a qualsevol universitat pública catalana, sense possibilitat 
que les universitats puguin aplicar-hi interessos.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2016
Lidia Cañón Povedano, presidenta de la Comissió; Nil Garcia i Escobedo
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Moció I/XXI del Parlament de Catalunya, sobre l’atur juvenil

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juliol de 2016, d’acord amb l’arti-
cle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’atur juvenil, presentada per la diputada Laura Bastons Compta, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la següent: 

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar un pla de xoc urgent amb mesu-
res concretes per reduir substancialment l’atur juvenil. El pla ha de constar de les mesures 
següents: 

a) Reformar i reforçar el Servei d’Ocupació de Catalunya en lloc de desmantellar-lo a 
favor dels operadors privats i reactivar les polítiques actives d’ocupació per aconseguir 
més formació, més activació i més acreditació de competències. Així mateix, dotar-lo  
de més competències executives a nivell local i crear una secció específica de l’organis-
me destinada a proporcionar ofertes de treball a menors de trenta anys.

b) Incloure, en la programació del Servei d’Ocupació de Catalunya, programes de for-
mació amb pràctiques o experiències laborals adequadament remunerades en sectors 
emergents, adreçats a persones joves en activitats sostenibles com ara serveis ambien-
tals, energies renovables, turisme, rehabilitació i edificació sostenibles o atenció sociosa-
nitària, i també una oferta anual de formació en llengües per a joves aturats que es puguin 
ocupar en el sector de l’hostaleria i la restauració.

c) Instar el Govern espanyol que adapti el Pla d’implementació nacional de la garantia 
juvenil, aprovat el 19 de desembre de 2013, per donar compliment efectiu al marc euro-
peu, així com establir uns requisits més flexibles i realistes. Addicionalment, presentar a les 
comissions de joventut, empresa i ocupació el Pla de garantia juvenil de Catalunya amb el 
pressupost, els objectius i els indicadors previstos, així com el grau d’assoliment.

d) Instar el Govern espanyol a delegar a les comunitats autònomes les competències 
necessàries en matèria d’ocupació per tal de poder elaborar un pla de xoc contra l’atur ju-
venil, i posar en valor les competències compreses en l’Estatut d’autonomia vigent.

e) Facilitar pràctiques curriculars a estudiants i empreses sense cost inicial per als em-
presaris i fomentar que es tradueixin en contractes de treball indefinits.

f) Aprofundir i potenciar en el model de formació professional dual que ja s’ha comen-
çat a aplicar a Catalunya i que consisteix en l’alternança entre l’aprenentatge en una em-
presa i la formació acadèmica.

g) Donar suport al moviment cooperatiu per consolidar i facilitar un model empresarial 
que genera llocs de treball estables i de qualitat, garantint un suport durant els tres primers 
anys, posant en valor el sector de les cooperatives agràries, indústries, socials i serveis, 
per enfortir-ne el paper dins l’àmbit agroalimentari català i la capacitat de crear llocs de tre-
ball i de fixar la població al territori.

h) Reforçar unitats de captació de capitals globals com els àngels inversors, capital de 
risc per al finançament d’empreses i autònoms mitjançant la potenciació de l’Institut Català 
de Finances i les eines de l’IFEM, Instruments Financers per a les Empreses Innovadores.

i) Eliminar burocràcia i tràmits administratius innecessaris, mitjançant la creació de la 
finestreta única, amb la finalitat d’incentivar l’activitat econòmica i social. 

j) Reduir el tram autonòmic de l’IRPF. 
k) Acabar amb la discriminació salarial per raó de sexe o gènere, i prendre les mesures 

i accions positives pertinents.
l) Portar a terme tots els apartats de la resolució 301/X del Parlament, sobre la situació 

de la joventut, inclosa la dotació pressupostària per a la beca «Queda’t a Catalunya».
m) Obrir una nova convocatòria del projecte «Treball als barris» per al disseny de pro-

jectes integrals pels barris i municipis amb més necessitats de reequilibri territorial i social 
i amb un baix nivell de renda. La convocatòria ha d’incloure mesures perquè els ajunta-
ments contractin persones amb especials dificultats d’inserció, com ara els joves, i també 
dispositius de suport a la formació i inserció laboral i programes de desenvolupament local 
i accions innovadores.
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