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La sessió s’obre a les onze del matí i deu minuts. Pre
sideix la presidenta del Parlament, acompanyada dels 
diputats Mireia Canals i Botines, pel G. P. de Convergèn
cia i Unió; Oriol Amorós i Capdevila, pel G. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; Xavier Sabaté i Ibarz, pel G. P. 
Socialista; Fernando Sánchez Costa, pel G. P. del Par
tit Popular de Catalunya; Lorena vicioso Adria, pel G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya verds  Esquerra Unida i Alter
nativa i Carlos Carrizosa Torres, pel G. P. Ciutadans. 

ORDRE DEL DIA

1. Intervenció de la presidenta del Parlament. 

2. Debat i votació del Projecte de llei sobre l’ocupació 
d’espais públics.

3. Intervenció dels grups parlamentaris.

4. Lectura de la declaració institucional.

5. Cloenda de l’acte.

La presidenta

Bon dia, a totes les diputades i a tots els diputats.

Comença la sessió.

Intervenció
de la presidenta del Parlament

Abans d’iniciar la sessió, sí que m’agradaria saludar 
el president de la Generalitat, el president del Parla-
ment, la Mesa del Parlament –on són?–, els membres 
del Govern..., són membres del Govern amb les ma-
teixes conselleries que tenim ara o altres conselleries? 
Perquè em sembla que n’hi ha una que és la del Dret 
a Decidir. Qui la presideix? (Pausa.) I les altres, s’as-
semblen? Són les mateixes? Molt bé.

Doncs, benvinguts. No sé si duraran gaire, no ho sé..., 
perquè he vist tots El correo i El progrés, i bé, segons 
l’hora, podríem tremolar; segons una altra hora, uns 
altres podrien estar contents, no? O sigui, que ha sigut 
una setmana molt moguda, veig.

Saludar-vos a tots vosaltres. Saludar els familiars que 
han volgut compartir aquesta sessió plenària. Saludar 
els futurs periodistes de política, que estan a la prime-
ra fila de la banda del darrere, quan ja passa la porta. 
I saludar tots els grups parlamentaris.

I donar-vos la benvinguda al saló de sessions, que crec 
que la sessió constitutiva ja la vau tenir aquí amb la vi-
cepresidenta primera, la senyora Anna Simó.

I us presento els diputats i diputades que representen ca-
da un dels grups parlamentaris d’avui.

Per part del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, la senyora Mireia Canals; per part del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, el se-
nyor Oriol Amorós; per part del Grup Socialista, el 
senyor Xavier Sabaté; per part del Grup Popular, el se-
nyor Fernando Sánchez Costa; per part d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, la se-
nyora Lorena Vicioso, i per part del Grup de Ciutadans, 
el senyor Carlos Carrizosa.

Tots ells, després, tindran també uns minuts, com vos-
altres, per poder donar-vos la benvinguda o dir el que 
creguin més oportú.

Estem iniciant la darrera sessió en un ple que culmi-
na una setmana de treball intens i que crec que ha 
estat una setmana rellevant i una setmana important 
per a tots vostès, també per als professors, també per 
als col·laboradors i voluntaris que han estat diputats i 
diputades en altres moments.

I sí que vull dir –perquè a més crec que és així– que 
aquesta Setmana, amb totes les seves activitats forma-
tives i de contacte directe amb el món parlamentari 
català, no ha estat producte de la improvisació. Això 
ha estat preparat, però ben preparat, ben programat.

Això vol dir que han pogut gaudir d’una setmana in-
tensa dins de la política, però també gràcies als Serveis 
Educatius d’aquest Parlament i a altres unitats, com la 
de Premsa o mitjans de comunicació d’aquest Par la-
ment, que s’han bolcat perquè aquesta Setmana de ple 
universitari funcionés.

També agrair i reconèixer la feina que han fet els pro-
fessors de les diferents universitats, de les quals vos-
altres formeu part o heu format part; els becaris i els 
antics participants, que han col·laborat estretament per-
què aquest ple extraordinari primer fos una realitat, 
però a més fos una realitat rellevant.

Jo sempre dic, des del primer dia que vaig ser presiden-
ta d’aquest Parlament, ara fa dos anys i mig, en dues le-
gislatures, la novena, que va durar dos anys, i com que 
va durar dos anys jo vaig dir: «Home, haig de repetir, 
perquè a mi m’han estafat dos anys...!» I, per tant, tor-
no a repetir, i esperem que ara duri quatre anys, espe-
rem que duri quatre anys, almenys ho desitgem–, sem-
pre dic que aquest Parlament ha de ser un parlament 
obert, que no podem tancar-nos en quatre parets ni en 
aquesta sala, que és molt bonica, que és molt especi-
al, que per a nosaltres és molt i molt important, però 
que realment, aquí, si no fem una feina pensant en els 
ciutadans i ciutadanes que estan a fora, malament rai.

I quan, a més a més, es nota en l’ambient una certa des-
afecció cap a la política i cap als polítics, encara més. 
Encara els que estem en aquest moment en política hem 
de fer molts més esforços per poder fer veure i visualit-
zar cap enfora que la nostra feina realment té a veure 
amb les necessitats de la gent i que, per tant, som cons-
cients del moment crucial que està vivint Catalunya, 
tant en l’àmbit nacional com en l’àmbit social, com en 
l’àmbit econòmic.

I per tant, obrir les portes del Parlament és una de les 
nostres primeres obligacions. I a mi, com a presidenta, 
la considero un deure, una obligació i, a més, ho vull 
fer, crec que és absolutament necessari.

I en aquest sentit, un ple com el d’aquesta setmana és 
una d’aquelles eines, d’aquells instruments que ajuden 
a obrir el Parlament i a treballar conjuntament. I per 
tant, crec que ha estat positiu en aquest sentit i que ho 
hem de seguir fent.

També dir que quan ve molta gent o quan vénen en 
actes que prepara aquest Parlament, o que els prepa-
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ra conjuntament amb entitats de la societat civil, que 
aquest Parlament és la casa de tots. I ho dic de veri-
tat, perquè de fet els 135 diputats i diputades que estan 
representats aquí representen el poble de Catalunya, i 
els representen en la seva rica pluralitat.

Catalunya sempre ha estat un poble plural i un po-
ble que ha tingut diferents maneres de pensar, dife-
rents ideologies, diferents maneres de projectar el país. 
I aquí se senten representats. I per tant, com que és la 
casa de tots, amb més raó és la casa de tots els ciuta-
dans i de totes les ciutadanes.

I ja no dic res més, perquè a més com a presidenta tin-
dré després la satisfacció de cloure’l i, per tant, encara 
parlaré una mica més.

Debat
i votació de la simulació del Projecte de llei 
sobre l’ocupació d’espais públics

Ara el que faré serà començar ja el debat i votació de 
la simulació del Projecte de llei sobre l’ocupació d’es-
pais públics, que és el punt 2 de l’ordre del dia, en el 
qual els representants dels grups polítics hauran de 
posicionar-se per un temps de tres minuts i mig.

En primer lloc, en nom de Convergència i Unió, té la 
paraula el senyor Abel Ayuso.

Abel Ayuso Arranz

Hola, ¿se me oye? (Pausa.)

Gracias, señora presidenta, ilustrísimo presidente del 
Gobierno, señores y señoras diputadas. En primer lloc, 
vull dir que faré la meva intervenció en castellà, per-
què jo sóc de Segovia i no tinc la fluïdesa necessària 
per poder fer-ho en català.

Desde CiU estamos sorprendidos, sorprendidos y de-
cepcionados. Decepcionados porque un partido his-
tórico como Esquerra Republicana de Catalunya ha-
ya traicionado un pacto de gobierno. Sorprendidos y 
traicionados porque cuatro formaciones políticas que 
muy poco tienen en común hayan pactado para elegir 
o investir a nuestro ilustrísimo presidente.

Yo les pregunto a sus señorías qué tienen en común 
estos cuatro partidos políticos. O, mejor dicho, refor-
mulo la pregunta: ¿qué tienen en común, más allá de 
su ambición por el poder y su hambre de ocupar pues-
tos en el gobierno?

En este momento histórico, señorías, que vive nuestra 
nación, en Convergència i Unió no entraremos en este 
juego sucio. No caeremos en esta lucha por el poder, de-
jando de lado el ideario, dejando de lado nuestras con-
vicciones que nos han llevado aquí, señorías, porque re-
cordemos por qué estamos aquí; recordemos quién nos 
ha elegido, como hemos llegado hasta aquí y...

La presidenta

Senyor diputat, perdoni.
Jo crec que estem en el debat i votació del Projecte de 
llei sobre l’ocupació dels espais públics i se li està acu-
mulant el temps.

Abel Ayuso Arranz

Gracias, señora presidenta. Este inicio únicamente lo 
hacía para enlazar y para decir que Convergència i 
Unió va a mantenerse fiel a su ideario. Y porque va a 
mantenerse fiel a su ideario votaremos «sí». Votaremos 
«sí» a una ley, señorías, que desde Convergència i Unió 
consideramos oportuna, oportuna en un momento en 
el que es necesario dar cabida a los movimientos so-
ciales, más que nunca, por la situación de crisis en la 
que nos encontramos.

Por lo tanto, votaremos «sí» a una ley que permite dar 
un caudal, permite que la gente pueda manifestarse, 
pueda hacer uso de sus derechos a la manifestación y 
a la expresión de sus ideas, de sus preocupaciones, pe-
ro sin con ello poner en peligro el derecho fundamen-
tal a la intimidad y al honor.

Y desde Convergència creemos que esta ley que espe-
ro que vayamos a aprobar –desde Convergència, des-
de luego, votaremos «sí»–, creemos que es una ley que 
combina de manera equilibrada y da sentido a estos 
dos derechos fundamentales que entran en juego en es-
te caso, como es el derecho a la manifestación y como, 
desde luego, es el derecho a la intimidad.

Y por lo tanto, como consideramos que es equilibra-
da, votaremos «sí». Votaremos «sí», señorías, porque 
el trabajo de la comisión ha permitido mejorar un tex-
to, desde luego, un poco controvertido, sobretodo sa-
biendo que proviene del Front d’Esquerres, que se su-
ponía que era contrario a este desarrollo legislativo. 
Pero a nosotros nos gusta que nos haya llegado un tex-
to legislativo común, un texto legislativo que se ade-
cua a nuestro ideario y que, por lo tanto, de acuerdo 
con nuestras convicciones votaremos a favor.

Y ya para terminar, señorías, el posicionamiento de 
Convergència i Unió respecto a esta ley, queríamos 
decir que consideramos que hay determinadas zo-
nas jurídicas que han quedado vacías y, por lo tanto, 
al próximo gobierno –si es que hay un próximo go-
bierno, y si no al actual– lo invitamos a que trate de 
profundizar en este texto legislativo, en esta parte del 
ordenamiento jurídico que consideramos de vital im-
portancia, y más en nuestros días.

Se nos ha acusado, desde algunos partidos políticos, de 
que fuimos laxos a la hora de regular el escrache, los 
escarnios; que fuimos laxos, que debíamos de haberlo 
prohibido.

Prohibir los escraches, señorías, es limitar el derecho 
a la manifestación, es limitar un derecho fundamental, 
y en Convergència i Unió no queremos limitar dere-
chos fundamentales. Lo que queremos hacer es equi-
librarlos junto con otros derechos fundamentales que 
entran en juego.

Por lo tanto, desde aquí decimos que no nos hemos 
apartado de nuestro ideario, que nos mantenemos fir-
mes a nuestros votantes y a nuestro electorado, y que 
precisamente por ello hemos querido regular una for-
ma de escarnio que consideramos coherente, que con-
sideramos apropiada y que consideramos equilibrada.
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Para finalizar, señorías, simplemente decir que Con-
vergència i Unió votará «sí», votará «sí» a una ley que 
es necesaria, votará «sí» a una ley que es equilibrada, y 
votará «no» a la trampa que este Parlamento ha llevado 
a cabo con el único objetivo de hacerse con el poder. 

Pero no seremos nosotros, señorías, los que se lo di-
gamos, serán sus electores en las próximas elecciones.

Para finalizar, una frase que creemos que se adecua 
bastante bien al espíritu de esta ley. Es la frase que pro-
nunció Stuart Mill, que decía: «La libertad de cada 
uno acaba donde empieza donde empieza la libertad 
de los demás». Este es el espíritu de esta ley y esto es 
por lo que desde Convergència i Unió votaremos «sí».

Visca Catalunya i visca la nació catalana. 

Moltes gràcies!

La presidenta

Continuem. En nom del Grup d’Esquerra Republica-
na, té la paraula la senyora Olga Gómez.

Olga Gómez Forés

Gràcies, presidenta. Molt honorable president, honora-
bles consellers, il·lustres diputats, des d’Esquerra Re-
publicana i com a membres del Govern del front comú 
d’esquerres, la nostra posició és un «sí» molt clar a la 
llei presentada.

Sabem que és una llei molt arriscada i nova i són els 
fets que encara fan que tingui una major importància 
que avui ens trobem aquí per procedir a la seva trami-
tació. Des del Govern hem enfocat una llei des d’una 
visió d’esquerres i consensuada amb tots els grups que 
formen aquesta coalició. Com ja vam reiterar, volíem 
un ampli consens i una participació de tots i cadascun 
dels grups parlamentaris que formen aquesta cambra, 
i estem segurs, perquè així ens consta, que tots heu 
treballat per donar llum verda a aquest projecte.

Cap negociació ha estat fàcil, però aquesta llei recull 
una voluntat de treball i esforç que implica de vegades 
poder cedir, però que el resultat ha estat molt positiu. 
Degut a la crisi econòmica i a la gestió neoliberal de 
retallades i d’exclusió social portada a terme per l’ante-
rior govern de Convergència i Unió, les manifestacions 
i els drets d’expressió en el nostre país van en constant 
augment. Degut al fet que això pot provocar situacions 
perilloses per a la ciutadania, creiem convenient le-
gislar sobre aquests temes, però des d’una òptica d’es-
querres, i per això creiem oportú poder exercir aquests 
deures amb una regulació pertinent.

La llei regula, per primera vegada en el nostre país, 
els escarnis, fet que fa que siguem un dels parlaments 
pioners a donar resposta a aquest fenomen. Creiem 
també que la llei garanteix tots els drets de la ciuta-
dania, i marca un camp d’acció clar i acotat a les for-
ces de seguretat per a evitar abusos com els que han 
ocorregut anteriorment, dels quals no entraré en detall 
ja que són molt coneguts per tots vostès, però sí que 
recordaré el patiment que han ocasionat als afectats i 
les afectades.

La dreta sempre s’amaga i defuig de les seves obliga-
cions de governar per a tots. Hem de reconèixer que 
altres formacions d’aquesta cambra no haguessin estat 
capaços de dur a terme aquesta llei. Nosaltres legislem 
per garantir els drets i les llibertats dels ciutadans, i 
no per a retallar-los i lligar-los, i molt menys per uti-
litzar la força per a garantir la seguretat d’uns quants, 
cosa que la dreta rància que va governar en aquest país 
sí que va fer durant el temps que es va mantenir en el 
Govern.

Catalunya és un país seriós i valent, i per mostrar 
aquestes característiques del nostre poble a la Unió Eu-
ropea, aquesta llei és un clar exemple que som un país 
modern, adaptat als nous temps i moviments, tolerant i 
respectuós amb els drets i deures dels ciutadans, capaç 
d’alçar la veu i capaç de donar resposta a les necessi-
tats del moment. És per això que demano el vot favora-
ble de totes les forces parlamentàries, que siguin cons-
cients de la importància del tema que estem legislant 
i que tinguin la mateixa voluntat que té el Govern en 
abordar aquest tema, garantir els drets de tots els ciuta-
dans durant l’exercici d’un dret tan fonamental com és 
l’ocupació de l’espai públic.

Per tant, nosaltres estem a favor, i així serà el nostre 
vot. I cridem de nou a la coherència i al consens de tots 
els partits de la cambra sense excloure ningú per se-
guir escrivint la història d’aquest país.

Moltes gràcies.

La presidenta 

En nom del Grup Socialista, té la paraula el senyor 
Adrià Massip.

Adrià Massip Borràs

Moltes gràcies, molt honorable senyora del Parlament 
de Catalunya, membres de la Mesa, membres del Go-
vern, il·lustres diputats i diputades. En primer lloc, des-
tacar la valentia i el valor per portar endavant un pro-
jecte de llei sobre un aspecte no exempt de dificultats 
com és l’ocupació de l’espai públic, un espai de tots i 
per a tots, bullici de la democràcia i de defensa dels 
drets i llibertats que conformen l’esfera jurídica dels ca-
talans que no oblidem que representem.

En aquest sentit, destacar voler fer front a una realitat 
que no podem passar per alt, i és que en cap cas disfru-
tar d’un dret ha d’impedir a d’altres persones disfrutar 
dels seus drets. Emmarcar la llibertat no és oprimir la 
llibertat, ans al contrari, permetrà que tots puguem se-
guir sent igual de lliures. Així mateix, en el  present pro-
jecte de llei són moltes i diverses les opinions que s’han 
manifestat: pluralisme, diferents ideo logies que no 
han de fer-nos oblidar que primer és el poble de Catalu-
nya i que Catalunya necessita d’aquesta llei.

Ja ho deia el sociòleg francès, Gustave Le Bon: «Go-
vernar és pactar; pactar no és cedir.» I això ho hem de 
tenir molt clar, doncs hem de ser capaços de deixar 
de banda certs interessos particulars i consensuar a fi 
d’arribar a un bé major que ha de ser el nostre objectiu 
 final.
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El projecte de llei ha estat i és fruit d’un treball que ha 
versat fins i tot sobre noves figures rellevants com l’es-
carni, aspectes controvertits com la llibertat religiosa 
o la discussió madura sobre qui són els responsables 
de la infracció. En qualsevol cas, enaltir la feina feta, 
i des del Partit Socialista de Catalunya mostrar la nos-
tra satisfacció amb el present projecte de llei.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, té la paraula el senyor David 
Pla.

David Pla Picazo

Bé, moltes gràcies, presidenta; molt honorable presi-
dent, il·lustres diputats i diputades..., des del Partit Po-
pular també, com una crida a la responsabilitat, hem 
decidit votar a favor d’aquesta llei, d’aquest  projecte 
de llei que es presenta. A favor, perquè és una llei que 
manifesta la incoherència i la irresponsabilitat d’a-
quest front d’esquerres que està actualment al Govern. 
I no els vull avorrir amb percentatges i amb molts nú-
meros, però només un en clau molt il·lustrativa, que és 
de la totalitat dels paràgrafs presentats en el seu pro-
jecte de llei, més del 80 per cent han estat esmenats i 
amb una esmena que s’ha acabat modificant, suprimint 
o addicionant al nou contingut al text inicial que havi-
en presentat ells. En conseqüència, a partir d’aquí..., sí, 
ells en diuen projecte de llei, però des del nostre grup 
parlamentari ens atreviríem a dir que es tracta més 
aviat d’una proposició de llei ja que qui l’ha realment 
tirat endavant i impulsat han estat els grups de Conver-
gència i Unió i el Partit Popular, sobretot. 

Estem a favor de votar aquesta llei perquè és una llei 
que regula i limita les possibilitats de violència, ofereix 
seguretat a la ciutadania i, com dèiem, impossibilita la 
violència en tant que, allò que tant agrada fomentar als 
diputats d’allà dalt de la CUP: les amenaces, les coac-
cions, les manifestacions, la violència, tot això queda 
molt limitat, i per tant és una llei que pot seguir..., es 
pot millorar, i cal seguir treballant, però com a punt 
de partida, el nostre posicionament és favorable.

És una llei que ofereix confiança a la ciutadania per 
desplaçar-se en llibertat per l’espai públic, però al ma-
teix temps, confiança en tant que la policia té àmplia 
llibertat per actuar perquè és una llei que, d’acord, pos-
sibilita una àmplia gamma de drets per al que és la ciu-
tadania, però també exigeix multitud de deures, i això 
no ho hem d’oblidar, perquè moltes vegades estem par-
lant de drets, però poques vegades parlem dels deures 
que tenen les persones quan ocupen l’espai públic.

A partir d’aquí, en referència als escarnis, es dóna un 
marge de maniobra limitat a la gent que els vol fer i, 
en conseqüència, en la línia del que es deia de l’es-
pai públic, sí, de tots i per a tots, d’acord, però un espai 
públic que no..., un ús de l’espai públic que no incidei-
xi en l’àmbit privat de les persones, un ús de l’espai 
públic responsable i coherent amb actituds de toleràn-
cia. Per tant, també novament donar les gràcies en part 

al front d’esquerres per fer una llei ja no només per a 
aquella minoria de catalans que se senten únicament 
catalans, sinó també per a aquella multitud de catalans 
que, a part de catalans, se senten també espanyols.

Gràcies a aquesta limitació d’actuació dels escarnis, 
tota aquella gent assetjada per ser espanyola, assetjada 
en les seves polítiques, també, per defensar les idees 
de tots, tindran una millor protecció, tindran una mi-
llor seguretat i en aquesta línia, també, doncs, els vo-
líem agrair per pensar, president d’Esquerra Republi-
cana, en Espanya. 

En conseqüència, ratificar el vot favorable del Partit 
Popular a aquesta llei i queda palès, crec, qui realment 
està essent el motor del Govern d’aquest front d’es-
querres, és a dir, el Partit Popular.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, té la paraula el senyor Jo-
simar Rocha.

Josimar Rocha Pestana Junior

Moltes gràcies, honorable presidenta, bon dia, il·lus-
tres diputades i diputats... Avui ens toca votar sobre 
un projecte de llei molt important i innovador per a 
Catalunya, el projecte de llei sobre l’ocupació de l’es-
pai públic té molts aspectes que incideixen en la vida 
de les persones, fins i tot un dels principals drets fona-
mentals de la democràcia, que és la llibertat deambu-
latòria i el dret de reunió i manifestació. Per això hem 
tingut cura i respecte per fer que els ciutadans i ciu-
tadanes catalans poguessin gaudir d’un espai públic, 
lliure i de manera ordenada.

Des d’Iniciativa per Catalunya Verds volem dir un sí a 
aquest projecte perquè considerem fefaentment que la 
seva transcendència beneficiarà a tots i a totes. És im-
portant, també, que des d’aquesta cambra arribés a la 
societat el màxim de garanties possibles a l’hora d’exer-
cir el dret de manifestació que, insisteixo, és un dels 
drets fonamentals més importants d’una societat plural 
i democràtica com la nostra.

Per primera vegada es regula també la figura de 
l’«escrache», els escarnis, eh? no restringint el dret d’a-
quelles persones que no estan contentes amb els seus 
polítics sinó fent possible la convivència entre aquest 
tipus de manifestació i també els drets de la persona 
sobre la qual l’exerceix. Finalment, caldria fer una llis-
ta tipificant les conductes que són infraccions admi-
nistratives per donar més seguretat jurídica a la ciuta-
dania, responent així al principi de legalitat. D’aquesta 
manera, doncs, Iniciativa dóna suport a l’aprovació 
d’a  quest projecte.

I..., i res més, moltíssimes gràcies.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, té la paraula el senyor Adrià Reyes.
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Adrià Reyes Langa

Moltes gràcies senyora presidenta, il·lustres diputats, 
assistents, membres de la premsa, etcètera... Me voy a 
ceñir al tema pertinente, por mor de seriedad de mi 
grupo, Ciutadans, que ha venido siempre demostrando 
y al contrario de mis predecesores, que han hablado de 
gobiernos, de investiduras, de..., aquí, señores, hemos 
venido a hablar de una ley.

En primer lloc, mostrar la nostra satisfacció pel treball 
que s’ha vist a les comissions, que ha provat ser favora-
ble a Ciutadans en la immensa majoria de les esmenes 
que havia proposat, primera, per la sensatesa de les se-
ves propostes i segona per l’habilitat dels seus represen-
tants. Aquesta és una llei necessària, que ha de regu lar 
aspectes tan bàsics com són, com ha dit el diputat d’Ini-
ciativa, el dret de manifestació, de reunió, a l’honor, a 
la intimitat, etcètera...

Però no obstant l’anterior, el hecho de que el proyecto 
original era una aberración jurídica y política, refirién-
dose a una nación inexistente e imaginaria y usando 
referencias a la moral pública como fuente de derecho. 
Esta ley ha sido modificada en casi su totalidad, y só-
lo es en un punto, y es en el punto de los escra ches, 
los escarnis, que Ciutadans considera que es innego-
ciable ¿Por qué? Porque los escraches son una práctica 
implícitamente..., que coarta el derecho a la intimidad, 
al honor, y por tanto no puede ser más que prohibido. 
Haciendo un poco referencia a lo que decía el dipu-
tado Ayuso, creo que era Thomas Jefferson que decía 
que buenas cercas hacen buenos vecinos, pero que yo 
sepa aún no se ha inventado la cerca que proteja a un 
diputado de los escraches, así que entendemos que de-
ben ser prohibidos sin ningún tipo de supuesto en el 
cual puedan ser ejercidos.

Així, sense..., per tot això és que el nostre grup, i sense 
que senti precedent, el nostre vot serà un sí crític, sem-
bla que la CUP marca escola, marca tendència, pels 
motius abans exposats. Aquesta llei és una llei positi-
va, el tema dels escarnis per a nosaltres és innegocia-
ble, però considerem que un vot negatiu seria una falta 
de la nostra responsabilitat i el nostre compromís amb 
el poble de Catalunya.

Res més i moltes gràcies, i que no decaigui aquest Par-
lament universitari.

La presidenta

A continuació té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari de la CUP, el senyor José Manuel Vázquez.

José Manuel Vázquez Carmona

Gràcies, molt honorable presidenta. President, conse-
lleres, diputades, companyes i companys, des de les 
Candidatures d’Unitat Popular diem un «no» rotund a 
aquesta llei.

Diem un «no» rotund a aquesta llei perquè és una llei 
feta per Convergència i Unió, per Ciutadans, pel Partit 
Popular, que és una llei que està feta per la dreta neo-
liberal, aquesta dreta que retalla drets socials, aquesta 
dreta que no està a favor del dret a decidir, el dret a 

l’autodeterminació del poble de Catalunya, dels Països 
Catalans.

És una llei que atempta contra la llibertat d’expressió, 
contra la llibertat de reunió, contra la llibertat de pen-
sament, contra la llibertat d’opinió i lamentem profun-
dament que l’«escrache» –l’escarni, en català– no si-
gui ni legal i estigui considerat il·legítim, hauria de ser 
legítim. Hauria de ser legítim que el poble pugui opi-
nar, que el poble pugui fer saber als polítics i als diri-
gents de la banca, als empresaris, el que pensem d’ells.

És trist que en un país democràtic el poble no es pugui 
manifestar. I vull dir textualment que un poble que no 
pot opinar ni manifestar-se és un poble reprimit i sen-
se llibertat. I el poble de Catalunya no és això.

Per tant, a Convergència i Unió, la CUP no està al Go-
vern, el que passa és que hem preferit un govern de 
l’esquerra capitalista venuda al sistema que no un go-
vern de la dreta neoliberal.

També m’agradaria dir al Partit Popular que no ens do-
ni lliçons de qualitat democràtica, perquè almenys nos-
altres venim de poble i no ens han fundat ministres 
d’una dictadura, això que quedi clar.

Des de la CUP el que volem dir és que no ens doblega-
rem als aparells de repressió de l’Estat i de la Genera-
litat. I per tant, el que lamentem profundament és que 
aquesta llei tampoc reculli les ocupacions als espais pú-
blic. L’espai públic és del poble, que és qui paga l’espai 
públic! És nostre, l’espai públic. Per tant, per què hem 
de demanar permís per ocupar una cosa que és nostra?

No. Aquesta llei és una llei totalment totalitària, total-
ment totalitària i, per tant, des de la CUP ni farem crí-
tiques ni res. Un «no» rotund, un «no» rotund, perquè 
aquesta llei el que fa és coartar els drets i les llibertats 
dels Països Catalans, dels Països Catalans.

I m’agradaria acabar dient un «Visca Catalunya lliu-
re» i «Visca Palestina lliure» (Rialles.). 

La presidenta

Un cop han intervingut tots els ponents dels diferents 
grups parlamentaris, es passarà ara a la votació del 
projecte de llei.

I començarem pels vots a favor. El vot serà electrònic. 
El tenen al davant de cada un dels escons.

Els ho explico. El botonet blanc és que estan presents i, 
per tant, sempre, si han de votar, han de picar el blanc; 
a favor, el verd; en contra, el vermell, i l’abstenció, el 
groc. D’acord? (Pausa.) Jo els donaré uns segons per 
votar.

Comença la votació.

El Projecte de llei sobre l’ocupació dels espais públics 
ha estat aprovat per 76 vots a favor, 3 en contra i 3 abs-
tencions.

(Aplaudiments.)

És la primera vegada que voten electrònicament? (Se 
senten veus: «Sí!»). Doncs, molt bé, perquè no s’han 
equivocat. (Rialles.). O algú s’ha equivocat i des d’aquí 
no ho hem vist? (Remor de veus.) 
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Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre polítiques d’ocupació juvenil

Passarem al següent punt de l’ordre del dia, que és la 
votació de la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre polítiques d’ocupació juvenil.

Per posicionar-se té la paraula, en primer lloc, en nom 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, el di-
putat senyor Cristian Coll.

Cristian Coll Bellido

Gràcies, molt honorable presidenta del Parlament. Bon 
dia, il·lustres diputats, honorables consellers, molt ho-
norable president de la Generalitat, bon dia a tots i a 
totes.

Des del nostre Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió hem presentat una moció sobre polítiques d’ocu-
pació juvenil. Aquesta moció consta de cinc elements 
bàsics per a combatre les elevades taxes d’atur juvenil 
del nostre país.

El primer punt a defensar és la reforma parcial del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, que com bé saben vostès 
és un servei que gestiona la Generalitat, garantint així 
el compliment de l’article 25.1 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya. Aquesta reforma parcial consta de tres 
punts bàsics: la creació d’oferta formativa, la inserció 
laboral i pràctica formativa i una campanya d’informa-
ció per a les petites i mitjanes empreses dels avantatges 
que comporta la contractació de joves.

El segon punt és instar el Govern de la Generalitat a 
pre sentar un projecte de llei una vegada que la llei 
d’emprenedors que presenta el Govern espanyol sigui 
aprovada i entri en vigència per tal de coordinar polí-
tiques que agiliten i afavoreixen l’ocupació juvenil.

El tercer punt, la creació d’una mesa de debat, almenys 
una vegada cada trimestre de l’any, per analitzar la si-
tuació d’atur juvenil de Catalunya en què estiguin re-
presentades la patronal catalana i els agents socials.

El quart punt, subvencions. Subvencionar en un 50 per 
cent de les cotitzacions de la seguretat social els dos 
primers anys d’aquells joves que optin per fer-se treba-
lladors autònoms mitjançant una campanya per a l’in-
centiu d’aquesta mesura.

I el cinquè punt, i últim, la rebaixa dels tipus imposi-
tius de l’IRPF en dos punts percentuals de la taula im-
positiva autonòmica que estableixen els acords de Go-
vern per tal d’afavorir l’increment del poder adquisitiu 
dels treballadors amb renda.

Hem acceptat esmenes de tots els grups parlamenta-
ris, fins i tot del Grup Parlamentari de Ciutadans, que 
després de no complir els pactes per a la constitució 
de la mesa de la comissió els hem acceptat.

Per tot l’anteriorment exposat, la resta de grups par-
lamentaris hem arribat a un pacte per a presentar un 
text consensuat, i, en conseqüència, faig entrega a la 
senyora presidenta del Parlament de la transacció de 
la moció que hem acordat amb els grups, per tal que 

el secretari de la Mesa del Parlament hi doni lectura, 
abans de la seva votació.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, el di-
putat senyor Antoni Leiva.

Antoni Leiva Aguilera

Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable president 
de la Generalitat, honorables consellers i conselleres, 
diputats i diputades, públic assistent, premsa, etcètera, 
jo sóc el conseller del Dret a «decodor», erròniament, 
(remor de veus) però ben bé sóc el del Dret a Decidir, 
perquè ens anem familiaritzant.

El nostre posicionament és a favor d’aquesta moció. 
Hi votarem a favor, l’acceptarem, però hem de dir que 
el primer text que va presentar Convergència i Unió 
és trist, és pràcticament una broma. És això, un full, 
i ells s’atreveixen a voler governar, fent un full? Això 
és el que volen fer? I després ens acusen que el Front 
d’Esquerres no podem governar?

Doncs, aquest full, que és el pla, el que hem fet tots 
i totes és trencar-lo. Aquest pla A el trenquem i, per 
tant, presentarem el pla B, que és el que li hem donat 
ara a la presidenta.

Sort n’hem tingut del front d’esquerres. Les esmenes 
que hem presentat des d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, concretament, en primer lloc, és voler crear 
una cartera de serveis d’ocupació en el SOC, perquè 
volem que les polítiques actives d’ocupació estiguin 
presents en un catàleg uniformitzat. Volem que, com 
ja succeeix amb la cartera de Salut i de Serveis Soci-
als, no ser menys en aquest tema tan important com és 
l’ocupació juvenil.

La segona esmena, que també hi ha participat el Partit 
Socialista de Catalunya, és donar el SOC com a porta 
d’entrada única. És a dir, volem fer una base de dades 
única i que no es produeixin duplicitats.

La tercera esmena està relacionada amb reduir la bu-
rocràcia, perquè no volem que la burocràcia sigui un 
obstacle; volem agilitar el sistema.

En quart lloc, hem volgut incidir en aquelles persones 
que reben la renda mínima d’inserció perquè els llocs 
de treball vagin destinats a ells com a prioritaris, com 
a col·lectiu prioritari d’aquests llocs de treball. 

I bé, tenint en compte aquestes esmenes, volem desta-
car també, des d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
que l’ocupació juvenil és un tema summament impor-
tant, que estem interessats a aprovar-la i a tirar enda-
vant accions perquè és un tema urgent, senyores i se-
nyors.

I per finalitzar, dir que volem fer aquestes accions per 
construir un país per a tothom.

Moltes gràcies. I Visca la Catalunya republicana in-
dependent.
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La presidenta

A continuació, té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari Socialista, el diputat senyor Oriol Moya.

Oriol Moya Cànovas

Bé, moltes gràcies, molt honorable presidenta del Par-
lament, il·lustres diputats.

Des del Grup Parlamentari del Partit Socialista volem 
expressar, en primer lloc, la satisfacció pel consens 
aconseguit en les negociacions per a la moció presen-
tada per Convergència i Unió. Tots hem fet esforços, 
tots hem hagut de cedir per reconvertir aquest text ini-
cial que, al nostre entendre, era breu però tenia pos-
sibilitats d’ampliació i moltes condicions per créixer.

Des del Front d’Esquerres hem treballat junts i molt 
bé per introduir mesures que vetllin pels drets dels 
treballadors joves, amb la intenció de resoldre la greu 
situació en què es troba l’atur juvenil.

Cal dir que fa poc que hem arribat al Govern i és per 
això que hem incentivat aquesta moció i volem pro-
moure i comprometre’ns des del Govern a tirar enda-
vant polítiques de formació per als joves desocupats i 
inserció al món laboral d’aquells joves que ja conside-
ren que estan ben formats.

Fer esment que el Partit dels Socialistes de Catalunya 
hem fet èmfasi en els punts sobre els programes ju-
venils. Proposem una comissió que es dediqui a es-
tudiar les empreses amb risc d’ERO, sobretot, per tal 
de presentar alternatives que facilitin la viabilitat del 
negoci amb la intenció d’evitar aquest ERO; buscar 
nous socis; analitzar la reconversió del negoci; fomen-
tar la reempresa. En cas que no sigui possible evitar 
l’ERO, assistir en tot moment els treballadors –que és 
el més important–, assistir els treballadors afectats.

Finalment, instar o recolzar el Govern del Parlament 
real, des d’aquest Parlament jove, perquè creiem que 
aquesta moció és idònia en aquest moment precís, en 
què la setmana que ve es produirà un ple monogràfic 
en aquest mateix Parlament, en aquesta mateixa sala, 
sobre aquest tema, sobre l’atur juvenil. Per tant, recol-
zem aquest ple i donem constància d’aquesta moció, 
perquè en facin ús els diputats reals.

Moltes gràcies, molt honorable presidenta; diputats, 
moltes gràcies.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, té la paraula la senyora Clara 
Quirante.

Clara Quirante Soriano

Moltes gràcies, presidenta, bé..., diputadas, diputados, 
nosotros, el Grupo Parlamentario del Partido Popular, 
votaremos favorablemente esta moción puesto que to-
dos los grupos parlamentarios hemos hecho un gran 
esfuerzo para que estén representadas las medidas que 
todos y cada uno de nosotros habíamos propuesto.

Además, creemos que es muy importante la existencia 
de este consenso ya que es un problema que realmente 
está atacando a nuestro país. Y para acabar, resu miré..., 
bueno, diré brevemente cuáles son las medidas que no-
sotros hemos propuesto y, generalmente, en su gran 
mayoría, son dirigidas a las empresas, ya que creemos 
que son las que tienen la capacidad de generar empleo y 
además son unas de las grandes afectadas por la crisis.

Estamos muy contentos con el trabajo realizado y es-
peramos el voto favorable del resto de grupos.

Muchas gracias.

La presidenta

A continuació té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, el senyor Álvaro Rodilla.

Álvaro Rodilla García

Molt honorable presidenta, molt honorable president, 
consellers, diputats i diputades... Des d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida ens felicitem, ens 
felicitem molt, no només pel treball a la comissió sinó 
perquè com bé sabeu, des d’Iniciativa hem apostat des 
del primer moment per fer un front d’esquerres, veiem 
que hem fet molt de mal a les dretes catalana i espa-
nyola i ens en volem felicitar.

La nostra proposta estrella en aquesta moció crec que 
ha estat molt ben rebuda, que és instar a tres nivells 
institucionals com són els ajuntaments, les diputaci-
ons i aquest Parlament perquè una vegada l’any treguin 
places per a joves, que es formin i que estiguin aquí un 
any en pràctiques però ben remunerades. 

Creiem que això ho hem d’aportar també al proper 
ple monogràfic ja que sempre entenem que costa molt 
aquest relleu generacional a les institucions i ho por-
tarem endavant, esperem que la setmana que ve el ple 
monogràfic amb els diputats grans i reals ens escoltin. 
Com bé sabeu, avui estem aquí com a il·lustres dipu-
tats però dintre de dues, tres hores, serem una altra 
vegada joves. Jo demano que com a joves continuem 
lluitant perquè la nostra causa és una causa ben noble, 
diuen de nosaltres que som la generació perduda, quan 
som la generació més preparada d’aquest país. 

Catalunya, en aquests moments, no és una terra d’opor-
tunitats i ens hem d’ajuntar, com hem fet en aquesta 
moció... Agrair a Convergència i Unió que sempre han 
estat disposats a afegir totes les nostres propostes, i de-
sitjar molta sort i molta empenta i agrair també als com-
panys d’aquest Parlament jove que ha sortit molt bé. 

Només dir que avui estem estudiant i que potser demà 
estarem emigrant, i que ens hem d’ajudar i hem de coo-
perar entre nosaltres i espero que ens veiem en el futur.

Moltes gràcies.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, té la paraula la senyora Carmen Torres.
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Carmen Torres Colacios

Bon dia, buenos días, muchas gracias por la atención, a 
la presidenta y a la cámara... En primer lugar me gusta-
ría sumarme al comentario de mi compañero de Sego-
via, y explicar que no hago la intervención en catalán 
porque soy de Almería, así que, aunque, o sea, estamos 
en Cataluña y se deba hablar en catalán, pido perdón 
–entre comillas, porque tampoco hay que pedir per-
dón cien por ciento... (Rialles.)

Bueno, continuando con el tema de la comisión sobre 
la ocupación juvenil, agradecer a todos los grupos por-
que hemos tenido un consenso espectacular, que no se 
ve yo creo a nivel real, porque por encima de diputa-
dos de cualquier grupo somos jóvenes... Siguiendo ya 
en la línea del partido, de Ciutadans, comentar un par 
de cosas. La actual crisis nos obliga a priorizar, priori-
zar las inversiones que tienen un mayor retorno socio-
económico. La mejora social, la mejora económica y 
más inmediata es sin duda solucionar el tema del des-
empleo juvenil, la reactivación de la economía de sus 
factores juegan un papel fundamental en que esto se 
solucione. 

Encontramos prioritaria y urgente la destinación de 
fon dos a este tema, no a otras tareas, como subvencio-
nes dedicadas a un proceso independentista que a nues-
tro parecer ni es el momento ni es lo más apropiado.

Y como decía, hay que priorizar... Entrando en, con-
cretamente, la enmienda, en primer lugar considera-
mos que debe hacerse una reforma del SOC, del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, el comentario un poco 
para dilucidar..., se comenta que el 5 por ciento, según 
estudios, perdón, el 5 por ciento de los puestos de tra-
bajo que se ocupan en Cataluña son los gestionados a 
través del SOC, sin embargo en otros países agencias 
similares ocupan..., el 60 por ciento de puestos que se 
emplean los gestionan ellos, por lo tanto están muy ne-
cesitados de una reforma integral, no eliminarlo pero 
sí reformarlo.

Para evitar..., sigo en la línea, perdón, se me acaba el 
tiempo..., como medida muy innovadora y transgresora 
hemos instado a los bancos a que..., a los bancos res-
catados con fondos públicos para que participen en la 
financiación de proyectos empresariales de creación 
de empresas y de contratación juvenil. Es una medida 
muy transgresora que nos han apoyado todos los gru-
pos, Convergència con sus dudas, pero lo agradecemos. 
Y bueno, en líneas generales estamos de acuerdo con 
todo lo que se ha comentado por parte de otros grupos.

Termino dando las gracias y agradeciendo otra vez 
el consenso general de todos los grupos en este tema, 
muchas gracias.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari de les 
CUP, té la paraula la senyora Elsa Vicente.

Elsa Vicente Puntí

Bé, gràcies presidenta, president, diputats, diputades, 
companys i companyes... Nosaltres, des de la Candida-

tura Popular, defensem bàsicament una política d’ocupa-
ció social, que tingui en compte totes aquelles persones 
que es troben perjudicades per la seva situació socioe-
conòmica o aquelles que es troben en risc d’exclusió so-
cial. Per aquest motiu apostem per l’educació en tots els 
sentits, per a nosaltres aquesta és la clau per caminar 
cap a un futur millor.

En primer lloc ens agradaria agrair al Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió el fet que sorprenentment 
hagi acceptat totes les nostres esmenes proposades 
i hagi entès la realitat social per a la qual treballem. 
No obstant això, sí que és cert que hem hagut d’arribar 
a un cert consens, i tots ho sabem. Per aquest motiu, 
la Candidatura d’Unitat Popular votarà un «sí» crític 
–ens agradaria afegir que el «sí» crític és nostre, Ciuta-
dans–, ja que valorem..., és a dir, sí perquè valorem 
l’esforç que s’ha fet a la comissió per tal de consensuar 
tot el que hem dit, però crític perquè hi ha algunes co-
ses en les quals no estem d’acord.

Considerem que s’hauria d’haver parlat de mesures com 
l’expropiació de pisos, la nacionalització de la banca o 
la col·lectivització de la propietat per tal de lluitar per 
aquest..., per l’atur juvenil, no?, al cap i a la fi. Sabem 
que ens queda molt per fer i que no serà fàcil, però tre-
ballarem, lluitarem per ells, pels joves, pel nostre futur.

Moltes gràcies.

La presidenta

Acabat el debat, procedirem ara a la votació. L’esmena 
transaccional la tenen tots vostès ja que ha estat trans-
accionada per tots els grups, i a més a més, com un de 
vostès ha dit, és una esmena molt i molt llarga, l’únic 
que faré serà donar lectura al primer punt perquè això 
pot servir per als diputats i diputades que la setmana 
vinent tindran un ple extraordinari aquí, i en aquest 
primer punt, que és una esmena de modificació que 
diu el següent: «Els grups parlamentaris de la Setma-
na del Parlament Universitari manifesten el seu suport 
al ple monogràfic sobre ocupació juvenil que se cele-
brarà la propera sessió plenària del dia 24 de juliol de 
l’any 2013.»

I jo afegeixo que els diputats i diputades que la setma-
na vinent seran en aquesta sala de sessions, en aquest 
hemicicle, tinguin en compte els diferents punts, fins 
a onze, que en aquesta moció vostès han acordat de 
transaccionar, i que tenen a veure, sobretot, amb la re-
forma del Servei d’Ocupació de Catalunya i amb totes 
aquelles mesures que poden ajudar a l’ocupació juvenil. 

Per tant, comencem ara la votació, però tindrem en 
compte totes aquestes propostes.

El mateix que abans, eh? Si algú abans s’ha equivocat 
que recordi primer el puntet blanc i després, com és 
transaccional, no hi ha gaire equivocació. 

Comença la votació.

La moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre polítiques d’ocupació juvenil ha estat aprovada per 
98 vots a favor, 2 en contra i una abstenció.

Felicitats!
(Aplaudiments.)
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Intervenció 
dels grups parlamentaris

Ara tenim el punt de la intervenció dels grups parla-
mentaris.

Té la paraula, en primer lloc, en nom del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’il-
lustre senyor Oriol Amorós.

Oriol Amorós i March

Bé, en primer lloc, moltes gràcies a tots per ser aquí, 
felicitar-vos per la feina que heu fet aquesta setmana, fe-
licitar els professors, els col·laboradors, els exdiputats..., 
bé, en aquest cas exdiputades que han col·laborat,  també, 
a fer aquesta feina... A nosaltres ens fa molt contents que 
cada any hi hagi una..., des de fa nou anys, no es fa des 
de sempre, eh? però des de fa nou anys que cada any hi 
hagi un debat universitari, una setmana universitària al 
Parlament, que creiem que ajuda a aproximar la política 
a molts ciutadans joves, en aquest cas, i també ens aju-
da a nosaltres, doncs, de veure un reflex, o de veure un 
refrescar, no?, o de veure les reflexions que es fan a l’en-
torn de temes que heu plantejat.

Jo em referiré una mica, també, als dos temes que heu 
plantejat, no? Un és..., no sé com s’han escollit, però 
també és bastant interessant veure els temes escollits, 
que a mi em semblen de molta actualitat. Un, perquè és 
un clàssic de la reflexió política, no? que és l’espai públic 
com el regulem... de fet la política neix per a això, és on 
es troben..., la política ve a regular o ve a posar normes 
a la convivència entre els que som actors diferents d’una 
societat, els que hi tenim interessos dife rents, els que hi 
participem per motius diferents, els que hi som potser 
des de la perspectiva del treballador, des de la perspec-
tiva de l’empresari, des de la perspectiva de qualsevol..., 
un dels actors socials, i com es troben i quina reflexió 
fan sobre això, i aquí heu fet algunes reflexions a l’en-
torn de la llibertat i els seus límits, i a mi em sembla una 
reflexió molt pertinent, molt pertinent perquè moltes ve-
gades entenem la llibertat com l’absència de límits, i jo 
personalment no ho comparteixo, això, la llibertat no 
és només l’absència de límits, perquè si hi ha absèn-
cia de límits la llibertat per al més fort serà més forta 
que parlar per al més feble, i amb una absència total 
de límits podria passar que la llibertat del més fort fes 
que un fos tan fort com per agenollar un de més feble.

Per tant, des d’una perspectiva republicana, la llibertat 
no és només l’absència de límits, la llibertat és sobre-
tot l’absència de dominació, que no hi hagi ningú prou 
fort com per posar de genolls un altre o ningú prou fe-
ble com perquè el posin de genolls. I per tant aquesta 
regulació de com fem servir l’espai públic ha de tenir 
en compte aquesta màxima que també s’ha dit, no? que 
la llibertat d’un acaba on comença la dels altres, i on és 
tan necessari que fem aquestes reflexions sobre l’ús del 
que és comú, que no és veritat que no sigui de ningú, 
sinó sobretot és veritat que és de tots.

I l’altre tema que heu triat, el de l’ocupació juvenil, 
certament s’han tractat sovint en aquest Parlament, de 
fet en la intervenció d’Esquerra Republicana he notat 
alguna idea que em sonava, de..., que s’ha debatut en 

aquest Parlament, i en d’altres grups, també..., vull dir, 
em sembla que segur que..., en certa mesura heu degut 
de fer també un treball de retrospectiva de què és el que 
s’ha treballat en els darrers mesos en aquest Parlament, 
que se n’ha parlat molt, de reforma del SOC, i jo crec, 
primera, u, és un gran drama que ens afecta a tots, és 
un drama que ens hi hem d’arremangar, que bàsicament 
ha de ser el que més ens ocupi i el que més ens impor-
ti, perquè estem a un 24,5 per cent d’atur de la població 
activa, se’n va a gairebé 10, 15 punts més..., perdó..., 25 
punts més, en el cas dels joves, també 20 punts més per 
a alguns grups d’immigrants, per posar alguns exem-
ples, i, per tant, és un àmbit que..., poca broma! I en el 
qual les coses que s’han de fer tenen tres eixos. 

Un primer és el de la millora de l’ocupabilitat i, per 
tant, els instruments com ara el SOC han de servir 
per a això, han de servir per fer les persones més ocu-
pables, per fer que aquelles persones que treballaven 
en un àmbit que té menys futur, com la construcció o 
d’altres, tinguin una formació que els doni ocupabilitat 
en altres àmbits; o aquelles persones que no han tin-
gut la sort que teniu vosaltres, de poder estudiar. Ja sé 
que molts us queixareu que hi ha molts universitaris 
a l’atur, és veritat, eh?, però el nivell d’estudis el fac-
tor més explicatiu entre joves de nivell d’atur també; 
a menys estudis, més atur, això no ho perdeu de vista.

Per tant, ocupabilitat i, dos, promoció econòmica, per-
què de la crisi se’n sortirà fabricant coses i venent-les, 
eh? Ja sé que hi ha frases molt maques, molt grandi-
loqüents, que també s’han dit aquí, però al final de la 
crisi en sortirem fabricant coses i venent-les. Per tant, 
tenir una política econòmica orientada als que pugen 
una persiana i aixequen economia productiva. I així 
en sortirem.

Bé, moltes gràcies i bona feina. Vinga, fins l’any que ve.

(Aplaudiments.)

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari Socia-
lista, té la paraula el senyor Xavier Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, presidenta, i moltes felicitats.

Jo, veritablement, estic molt sorprès, no?, perquè no 
pensava que hi hagués, primer, tant d’interès i, després, 
tanta passió. La política sense passió no és res, m’ente-
neu? Això no és qualsevol professió.

A mi m’ha agradat que hi hagi hagut gent que ha sortit 
aquí a la tribuna i hagi fet referència als electors, per-
què els que seiem en aquests escons hi som perquè hi 
ha hagut gent que ha confiat en nosaltres. I això, quan 
un hi pensa, li agafa tremolor, m’enteneu?, tremolor de 
cames.

Hi ha milers de persones que de vegades sense conèi-
xer-te gaire, perquè no és possible materialment, van 
i confien la seva vida i la de les seves famílies, en de-
finitiva. Diuen: «Gestioni vostè la meva vida i faci-ho 
bé, i si no d’aquí a quatre anys ja passarem comptes».
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I quan un pensa això i puja en aquesta tribuna sig-
nifica que tens molta responsabilitat. Jo hi penso so-
vint, com estic segur que els meus companys que avui 
són aquí, però he vist que vosaltres també, i això és 
el més sorprenent. Això, com us deia, no és qualse-
vol professió, fabricar qualsevol cosa o dedicar-te a fer 
de periodista, de treballador de banca, que tot és molt 
important i tot té molta responsabilitat, perquè cada 
professió té molta responsabilitat, però aquesta m’atre-
viria a dir que especialment.

Així que moltes felicitats, i a les vostres famílies, per 
tenir uns fills com vosaltres. I jo espero que us hi de-
diqueu –us ho dic sincerament. Jo penso que qualsevol 
persona hauria de tenir aquest mateix neguit que de-
mostreu vosaltres que heu dedicat aquests dies de les 
vostres vacances a ser aquí. Qualsevol persona hauria 
de participar, d’una manera o altra, més o menys in-
tensament, però aquells i aquelles de vosaltres que us 
hi vulgueu dedicar plenament sereu molt benvinguts, 
perquè necessitem molta, molta gent com vosaltres, en 
uns moments en què –ja ho sabeu, i ho ha dit abans 
la presidenta quan ha rebut aquella comissió– aquesta 
professió, de vegades amb raó, està tant en entredit.

Doncs, només us volia dir això i que no feu faltes d’or-
tografia, si m’ho permeteu. És que jo sóc lingüista i no 
he pogut resistir la temptació. Però no és... Això passa 
sobretot a les mocions, és veritat. Al projecte de llei 
no n’hi ha gaires, a la moció n’hi ha bastants.

I us explicaré una anècdota personal. Ahir vaig estar 
negociant amb el conseller Espadaler, precisament, 
una moció de Convergència sobre l’espai públic, que 
demanaven un projecte de llei d’espai públic. Ara ja el 
tenim, ja en tenim un; no sé si el Govern el farà millor 
que vosaltres, però aquest me’l quedo, per quan vingui 
el real i el compararem.

No, però vaig negociant amb ell i em va dir: «Aquí 
et falta una paraula, no?». Em faltava una paraula, no 
tenia sentit la frase i a mi que sóc lingüística m’ha-
via passat per alt i l’esmena era meva! O sigui que ai-
xò acostuma a passar molt, perquè amb les presses, 
amb les negociacions, després quan ho trasllades, de 
vegades ve aquí mateix al ple i encara trobem que els 
textos legislatius, les mocions o qualsevol d’aquests..., 
sobretot en les mocions i aquests textos que s’han de 
fabricar més de pressa, això acostuma a passar.

I res més. Que sigueu tan tolerants com heu demostrat 
avui aquí, la tolerància és fonamental. Ningú té la ve-
ritat, sabeu? Cadascú pensem que la nostra és la mi-
llor alternativa, per això la defensem amb tanta passió 
com la que heu posat de manifest vosaltres avui aquí, 
però la veritat està molt repartida.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

A continuació té la paraula, en nom del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, el senyor 
Fernando Sánchez Costa.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, presidenta. Jo estic també molt content d’es-
tar avui aquí amb tots vosaltres i espero que alguns de 
vosaltres, que heu demostrat fusta política, com deia 
també el diputat Sabaté, per la passió que heu posat en 
les vostres intervencions –perquè la vocació política 
també es veu en la passió que un hi posa–, pugueu es-
tar aquí en el futur, si Déu vol.

És una notícia molt positiva que un grup de joves com-
promesos, espero que també ho hagueu passat bé, us 
hagueu conegut, hagueu ampliat el vostre cercle d’amis-
tats i hagueu après, també. Desitjo també que entre al-
guns de vosaltres s’hagi desvetllat una mica aquella vo-
cació, allò de dir: «a mi m’agradaria treballar aquí en 
el futur.»

Deia algú, em sembla que és el diputat d’Iniciativa que 
ha parlat, deia: «Avui som diputats i demà serem jo-
ves.» Doncs, la presidenta d’aquest Parlament sap molt 
bé que en aquesta legislatura hi ha bastants diputats 
joves. Per tant, es pot ser diputat i també es pot ser jo-
ve, i teniu aquesta possibilitat per la qual us encoratjo 
a treballar i, com deia ell també, a organitzar-se, a de-
fensar les vostres idees.

Perquè la democràcia, abans que cap altra cosa –i 
abans s’apuntava–, és el compromís de tirar entre tots 
les coses endavant. És a dir, la res publica, la cosa pú-
blica no és una cosa dels polítics, és una cosa de tots i 
aquest és el sentit originari de la paraula democràcia.

I avui dia que es critica tant el poder, m’agradaria com-
partir amb vosaltres una reflexió que ja m’han sentit al-
guns companys. El poder en realitat és ambivalent, no 
és bo ni dolent, és una palanca de doble direcció, és 
com un trampolí. Amb el poder tu pots fer o molt de 
mal o molt de bé, o moltes coses positives o moltes co-
ses negatives, pots multiplicar la teva capacitat.

Per tant, si en teniu ganes, si en sabeu, si teniu idees, 
vinga, a per elles.

Bueno, también me alegro..., quiero hacer una defensa 
de la democracia liberal, porqué hoy en día hay mu-
chos que vuelven a hablar de democracias populares, 
de democracias asamblearias, de democracias... Re-
cordemos que las democracias populares han llevado 
a muchos regímenes totalitarios.

Por tanto, felicito vuestro compromiso con la democra-
cia, con el bien común. Y también se puede hacer po-
lítica en la universidad. Por tanto, podéis empezar ha-
ciendo política universitaria, que sino solo queda en 
manos de algunos la movilización universitaria.

Pues, muchas felicidades y espero que nos veamos en 
el futuro.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, té la paraula la senyora Lo-
rena Vicioso.
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Lorena Vicioso Adria

Gràcies, presidenta. Bé, abans de tot, agrair-vos l’e-
xemple que ens heu donat, de veritat. M’ho he passat 
molt bé i he après moltíssim de vosaltres.

Com bé sabeu o podeu veure, sóc nova en aquesta le-
gislatura i m’ha sorprès una cosa i us ho volia dir. Crec 
que heu imitat el que veieu a la tele, ho crec... (Remor 
de veus.) No és una crítica, evidentment podeu fer el 
que vulgueu, però crec que és això.

I us explicaré una cosa. Aquí, dins del Parlament, hi 
ha una Comissió de Polítiques de Joventut, que com ve 
sabeu el proper ple és monogràfic. I us he de dir que 
en aquesta Comissió de Polítiques de Joventut tots els 
diputats i diputades que la formem som nous i no tenim 
això, o sigui no portem darrere aquesta motxilla de ser 
d’un lloc o ser d’un altre. O sigui, reivindiquem el fet 
de fer política pensant en l’interès general de tothom.

I per tant, m’ho he passat molt bé, la veritat, però us re-
comanaria o us demanaria que veieu les coses per so-
lucionar els problemes i no tant basant-vos en els pre-
judicis que moltes vegades es fan dels polítics.

Us he de dir que aquesta moció me la miraré, la llegi-
ré, ho parlarem segurament tots els diputats que for-
men part d’aquesta comissió i agafarem moltes idees, 
i potser tot –us ho he de dir–, potser ho agafarem tot, 
d’acord? I estigueu tranquils, espero que la setmana 
que ve estigueu aquí amb nosaltres i poder discutir i 
veure com discutim els problemes reals dels joves.

Per altra banda, trobo que és molt interessant i em pre-
guntava el mateix que el meu company Oriol. No sé 
si heu escollit la moció o si us ha tocat, no ho sé, però 
és molt actual. I és molt actual i em serveix a mi molt 
per explicar-vos una cosa i una reivindicació des del 
nostre grup i des de la gent que jo represento, i és que 
l’espai públic és un espai molt important.

Vosaltres sabeu que estem en democràcia, que votem 
cada quatre anys i que hi ha espais com les ILP per 
poder transmetre des de la ciutadania aquí, al Parla-
ment, les qüestions que preocupen la gent del carrer, 
la gent del poble.

Però us he de dir que avui heu après una manera de fer 
política; hi ha moltes maneres de fer política i això es 
fa també al carrer, això es fa també en l’espai públic 
de què vosaltres heu parlat.

Hi ha diferents tipus d’implicació política: els partits, 
les associacions, les plataformes, els sindicats i l’ocu-
pació de l’espai públic per reivindicar el que ens agra-
da i el que no ens agrada.

Un noi, l’altre dia, parlant sobre el ple monogràfic so-
bre joves..., hi havia un noi que ve del món del lleure 
i que em deia, ell m’explicava que la participació de 
la gent jove des de molt petit, en consells, en platafor-
mes, en el món del lleure, en caus, en esplais, això fa 
que en un futur aquests joves siguin molt més demo-
cràtics, que aquests joves s’impliquin molt més en les 
seves preocupacions diàries.

I quines maneres diferents hi ha de fer polítiques? 
Doncs, es fan amb eleccions també que es represen-

ten, com vosaltres veieu, en aquest Ple; però hi ha ma-
nifestacions, hi ha consells locals, hi ha vagues, hi ha 
ILP, hi ha multitud d’implicació política i maneres de 
fer polítiques que és això el que ens heu de fer arribar 
a nosaltres.

I per què és important la implicació en la política? No 
només en aquesta política que avui i durant aquesta 
setmana heu après, sinó en les que us dic, al carrer, en 
manifestacions, mostrant sempre la vostra conformitat 
i la vostra disconformitat amb el que vosaltres esteu 
d’acord o no. Per què és important? Perquè ningú, nin-
gú vindrà a canviar les coses per nosaltres. Ens hem 
d’implicar nosaltres a l’hora de canviar les coses.

I, si us plau, una de les coses que per a mi també és 
molt important: recordem que avui estem aquí, avui 
els diputats estem aquí; demà, no, i demà serem perso-
nes normals, com som cada dia. Que la política no és 
una professió. Que la política..., estem aquí per repre-
sentar la població durant un determinat temps només. 
Però recordem que això no és una professió, és un dret 
i és un deure que les persones tenim a l’hora de ser es-
collides i representar la població en aquest ple.

Gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, té la paraula el senyor Carlos Carrizosa Torres.

Carlos Carrizosa Torres

Hola, bon dia a tots. Jo, la veritat és que mentre parla-
ven els meus companys estava pensant què us diria jo, 
i pensava..., és que no ho sé, no ho sé... Pensar que sou 
universitaris i que un de vosaltres ha dit que ho teniu 
molt malament amb la feina –i que és veritat–, i que 
tenim xifres, tots, que demostren que això és un fet..., 
que teniu un futur incert, però a la vegada, no sé si és 
perquè jo crec que s’ha de ser sempre optimista i jo 
penso que en sóc, pensar que vosaltres sou privilegiats, 
també, perquè heu accedit a la formació universitària i 
això, primer que us donarà més possibilitats de treba-
llar, d’assolir a la feina unes cotes més altes de respon-
sabilitat i també de consideració en el vostre entorn.

I també, a més a més, que sereu persones que trobareu 
feina abans que molts dels que no han acabat la seva 
formació obligatòria, que són un 30 per cent dels nois i 
de les noies que comencen a estudiar, i vosaltres l’heu 
acabada i esteu a la universitat, doncs..., vosaltres tin-
dreu una responsabilitat perquè, com a la «peli» aque-
lla... –jo sempre ho comento perquè, no sé, deu ser que 
no som tan cultes com eren les generacions d’abans–, 
que citaven Herodot i tal, i nosaltres..., jo us citaré el 
tio Ben, d’Spiderman, quan li deia a l’Spiderman: «Un 
gran poder requiere una gran responsabilidad», le de-
cía. 

I vosaltres teniu, amb la vostra formació, teniu una 
gran responsabilitat, perquè sereu, dintre d’uns anys, 
les persones que formaran opinió, l’opinió dels altres, 
i vosaltres, en el vostre entorn, quan tingueu professi-
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ons derivades del vostre títol universitari, moltes per-
sones pensaran, escoltaran a veure què dieu vosaltres 
per saber si allò que heu dit és..., s’apropa d’alguna 
forma a la veritat o a les coses que estan bé de pensar. 
I per això, perquè també sereu formadors d’opinió, vo-
lia també fer esment que en els temps en què vivim, 
que sembla que sigui difícil expressar opinions que no 
són les majoritàries, us vull animar que vosaltres sem-
pre expresseu les opinions, fins i tot quan penseu que 
les vostres opinions no són les de la majoria.

I ahora también, en homenaje a los diputados que nos 
han representado y que han cambiado al castellano y 
al catalán, y han hecho esta buena intervención, os di-
ré también que yo os hablo ahora en castellano, y que 
esta mos en el Parlamento de Cataluña, que solemos 
utilizar este otro idioma, de Cataluña, y que no por ello 
creo que tengamos que disculparnos, y por eso lo quie-
ro decir expresamente, eso, que aquí se puede hablar, y 
de hecho hablamos y ninguno creo que tengamos que 
disculparnos por hacerlo también en castellano.

Y esto era la única puntadita política que me parece 
que a lo mejor la presidenta ha fruncido un poco el ce-
ño, pero espero que me lo haya permitido porque para 
eso somos los de Ciutadans. 

Gracias.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Comencem, comencem..., què falta..., ah, sí! (La pre-
sidenta riu.) En nom de Convergència i Unió, té la pa-
raula la senyora Mireia Canals.

Mireia Canals i Botines

Gràcies, presidenta, diputada, diputats, molt honora-
ble president, consellers, conselleres, diputats i dipu-
tades... Aquesta Setmana del Parlament Universitari 
no ha estat fruit de la improvisació, agrair-ho als Ser-
veis Educatius del Parlament, als voluntaris, als be-
caris, a tots els professors amb qui hem tingut també 
ocasió de compartir..., i a vosaltres la vostra implica-
ció. La prova d’aquesta activitat és la voluntat d’ober-
tura per part nostra, eh?, perquè pugueu veure i viure 
la nostra feina, que és dur a terme les voluntats dels 
ciutadans i ciutadanes d’aquest país.

Ja ho deia la presidenta, aquesta és la tasca de tots, com 
ho és el nostre país, i aquí és on nosaltres els represen-
tem. Nosaltres esperem que els objectius de fer conèi-
xer el funcionament polític de la institució, la seva es-
tructura i les funcions de les persones que els 
representen hagin estat del tot acomplerts. Vosaltres 
sou el present i sou el futur de la nostra nació i us de-
manem que us mantingueu amatents i que continueu 
amb aquesta tasca d’implicació que heu demostrat fins 
ara. Per tot això us felicito, i de fet us demano el vostre 
suport al procés nacional que hem engegat, un procés 
nacional que té una aturada el 1714, una segona atura-
da el 1939 i una darrera aturada l’any 2012, quan el po-
ble de Catalunya diu que ja n’hi ha prou i decidim que 
volem seguir caminant com a estat propi per tal de po-

der, doncs, mantenir els tres valors que representen la 
nostra societat, que un és el manteniment de l’estat del 
benestar de la nostra societat, la pervivència i la millo-
ra de la nostra economia, i el progrés de la nostra nació.

Us agraeixo el debat, em sento, de fet, afortunada, eh?, 
d’haver pogut compartir el debat amb vosaltres, i des-
prés també, dir-vos que podeu trobar-nos a la web del 
Parlament, hi tenim les nostres adreces de correu elec-
trònic per si voleu contactar amb nosaltres, que pre-
cisament estem per a això, per escoltar-vos, eh? I bé, 
vaja, moltes gràcies, us felicito per la vostra feina feta, 
perquè, com deia el president Pujol, la feina ben feta no 
té fronteres.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Ara passem al punt cinquè, que és la lectura de la de-
claració institucional aprovada per la totalitat dels 
grups parlamentaris simulats, és la declaració sobre 
el paper dels joves en la construcció de la ciutadania, 
amb motiu de la celebració de l’Any Europeu de la Ciu-
tadania. Té la paraula, per llegir aquesta declaració, la 
diputada Irina Farré, secretària segona de la mesa de 
la Setmana del Parlament Universitari.

Declaració 
del Parlament Universitari de Catalunya amb 
motiu de la l’Any Europeu de la Ciutadania

Irina Farré Freixas

Gràcies, molt honorable presidenta, bon dia a tothom, 
molt honorable president de la Generalitat, conselle-
res, consellers, il·lustres diputats i diputades, bon dia 
a tothom.

«La Setmana del Parlament Universitari, amb motiu 
de l’Any Europeu de la Ciutadania, manifesta la neces-
sitat d’incentivar la participació ciutadana en la vida 
pública europea per a contribuir al debat sobre les polí-
tiques d’interès col·lectiu. Els joves d’aquest Parlament, 
amb la finalitat de consolidar els drets i les llibertats 
inherents a les persones, més enllà de les relacions es-
tatals, constatem la necessitat d’impulsar la interacció 
entre els pobles i, en definitiva, entre les persones que 
els integren. En el context actual de gran crisi, no so-
lament econòmica sinó eminentment de valors, el jo-
vent hem de ser el motor de canvi que advoqui per una 
democràcia real i directa com a horitzó comú que ha 
de cohesionar les societats en el futur. La indignació, 
l’apatia i la frustració que sentim les hem de convertir 
en afany de realització, en motivació i en esperança 
per a millorar personalment i col·lectivament. La jo-
ventut ha de ser l’espurna i la il·lusió, la que impulsi un 
moviment ciutadà transversal que a partir de les noves 
eines canalitzi les demandes ciutadanes intergenera-
cionals, interclassistes i internacionals. 

»Recordant que el 2012 fou l’Any Europeu de l’En-
velliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional, 
volem remarcar que nosaltres només som la guspira, 
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i que la col·laboració amb els que ens han precedit, 
aquells qui tenen el valor de l’experiència, pot millorar 
la nostra societat, sense deixar de banda tot el que s’ha 
aconseguit, sovint en circumstàncies molt més adver-
ses que les actuals. Dins d’aquest marc, que requereix 
renovació política i regeneració democràtica, consi-
derem que la Setmana del Parlament Universitari fo-
menta la participació ciutadana i contribueix a donar 
perspectiva política respecte a les institucions, que se 
solen veure allunyades de la població. 

»La informació i el debat, com a eixos vertebradors, 
ajuden a generar aquest nou horitzó més plural i hete-
rogeni. Per tal d’arribar a aquest nou horitzó, que no 
sigui imposat per res ni per ningú, on les persones es-
devinguin les responsables i protagonistes de la cons-
trucció del seu destí, els joves hem de ser els impulsors 
d’aquesta ciutadania compromesa i participativa.»

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

I ja arribem ara al darrer punt de l’ordre del dia...

Cloenda
de l’acte

Que és la cloenda. Ja sé que avui encara teniu algunes 
altres activitats, però avui, i en aquest moment, serà la 
cloenda formal del Ple universitari. Jo voldria parlar 
de dues o tres coses, una primera que crec que és molt 
important, és que avui esteu aquí però que és neces-
sari que penseu d’on veniu, qui sou. Teniu entre vint 
i trenta anys, i els primers vint anys de la vida d’una 
persona són essencials, perquè són aquells anys en els 
quals els pares, els professors, els mestres, ens ajuden 
a fer-nos com a persones, a créixer, i la transmissió 
dels valors que rebem a casa nostra, a casa vostra, allò 
us marca per a tota la vida, encara que no ho penseu, 
però això marca per a tota la vida, i marca aquells va-
lors que són molt importants per a ser persones. Mar-
ca el valor de l’esforç, del treball, de la iniciativa, el 
saber compartir, la tolerància, el respecte.

I això va amb tu, sempre, i per tant crec que és bo que 
quan acabeu aquesta Setmana de Parlament Universita-
ri, com quan s’acaba una etapa, un ha de fer balanç i ha 
de dir, ha anat bé, no ha anat bé, ha fallat això, ha mi-
llorat això... Doncs el primer que jo us demano és que 
penseu..., esteu aquí, en primer lloc, gràcies a les vos-
tres famílies i als vostres educadors, perquè us han po-
gut ajudar a ser universitaris, i això és molt important, i 
per tant heu pogut accedir a una formació superior, i a 
més teniu la sort –perquè jo crec que ha estat una sort i 
un privilegi–, poder participar en aquesta setmana par-
lamentària.

On sou ara? Doncs heu acabat uns estudis, el curs, la 
carrera, continuareu..., ara tindreu unes setmanes de 
vacances, però, com he dit abans, heu pogut accedir 
a la universitat, i jo us aconsello que us esmerceu, que 
treballeu força, que dediqueu temps a allò que sentiu 
molt sovint per part dels polítics o de persones que 

tenen potser capacitat per poder parlar-ne en públic, 
de l’excel·lència. És important i necessària per al nos-
tre país, per a Catalunya, l’excel·lència. I l’excel·lència 
l’hem de demanar tots, però molt especialment els jo-
ves, perquè són el futur, i sereu el futur.

Heu estat una setmana aquí treballant, i us hi han ajudat 
les unitats de Serveis Educatius del Parlament, altres 
unitats del Parlament, professors i professores d’univer-
sitats, col·laboradors..., moltes persones que avui han es-
tat aquí. Algunes ja ho han fet durant quasi els nou anys 
que portem d’aquest seminari, d’aquest Parlament Uni-
versitari, altres són noves, i altres vindran nous, i potser 
alguns de vosaltres, l’any que ve, fareu de col·laboradors 
perquè us ha agradat i heu pensat, doncs, mira, si puc, 
l’any que ve ho faré. 

Doncs aquest «si puc l’any que ve ho faré», us ho apun-
teu a l’agenda i l’any que ve ho recordeu, perquè és im-
portant, perquè l’experiència que heu viscut val la pena 
transmetre-la a altres joves com vosaltres, i per tant, 
en aquest sentit, us vull felicitar per la feina feta, però 
sou vosaltres els que haureu de fer el vostre propi ba-
lanç. Des d’aquesta taula ho hem vist bé, les paraules 
dels diputats i diputades que m’acompanyen han anat 
en aquest sentit i, a més, és veritat. Us hem sentit de-
fensant el projecte de llei d’espais públics i la moció 
d’ocupació, i totes dues tenen un sentit clar en la vostra 
edat i en aquest moment.

El primer perquè en defensar un projecte de llei sobre 
espais públics comenceu dient «salvar la convivència i 
la cohesió social», i això és importantíssim, el respec-
te a l’altra persona, el respecte a la diversitat, la tole-
rància, la defensa de la llibertat, fins on arriba aquesta 
defensa... I vosaltres ho heu traslladat al projecte de 
llei, i us en felicito. I respecte a la moció, ja us ho he 
dit abans, crec que reuneix tot allò que vosaltres cre-
ieu que és necessari, i, per tant, encara que és cert que 
el 50 per cent dels diputats d’aquesta desena legisla-
tura són tots nous –i això que la Lorena deia abans és 
veritat, el 50 per cent són nous–, per tant, hi ha una 
gran renovació en la vida política, també és cert que hi 
ha molts diputats joves, i que aquests diputats joves..., 
no només ells, tots els altres hauran de pensar en el 
que vosaltres heu escrit aquests dies.

I estic convençuda que el ple extraordinari sobre jo-
ventut acabarà bé. Moltes vegades el debat pot ser més 
en positiu, més en negatiu, més agre, no tant, però jo 
crec que el debat de joventut, en el qual es van po-
sar d’acord tots els partits polítics, va amb una finalitat 
molt clara, que és sortir de la crisi econòmica que es-
tem patint des de fa temps i buscar alternatives, entre 
les quals és absolutament necessària la recerca de fei-
na per a la gent jove. 

Però per trobar feina, per frenar la taxa d’atur, necessi-
tem generar llocs de treball, i per això, com deia abans 
també el diputat d’Esquerra Republicana, necessitem 
petites i mitjanes empreses, grans empreses que tin-
guin incentius per poder crear llocs de treball. Ho ne-
cessitem.

I tingueu clar que des d’aquí ho veiem molt clar tots 
els diputats i diputades, i que hi ha temes i hi ha àm-
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bits en què és difícil trobar-nos amb contradiccions, 
sinó que busquem la manera de posar-nos d’acord.

Per tant, felicitats a tots per les dues propostes i tam-
bé per la Declaració amb motiu de l’Any de la Ciuta-
dania.

Vull recordar que l’any que ve, any 2014, hi ha elecci-
ons al Parlament europeu i la Unió Europea ens mana 
molt més del que nosaltres pensem i del que vosaltres 
penseu. Moltes polítiques que hem de fer ens vénen 
manades per la Unió Europea. Per tant, és molt ne-
cessari participar-hi, molt necessari votar, perquè els 
nostres representants a Europa treballaran per les po-
lítiques de Catalunya si tenim molt catalans a Europa 
defensant aquestes polítiques.

I en aquest sentit sí que us demano una gran partici-
pació, perquè no és només una participació escassa en 
els joves, sinó en tota la població en general. Dóna la 
impressió que malgrat que Catalunya sempre ha mirat 
amb ulls europeus i va ser la primera que va defen-
sar l’entrada a la Unió Europea, quan arriben aquestes 
eleccions les veiem tan llunyanes que ens és molt difí-
cil convèncer la gent que hi participi.

I jo crec que això és molt important. I vosaltres ai-
xò ho heu de transmetre. Heu tingut el privilegi de 
ser aquí aquesta setmana. Heu estat compartint la vi-
da parlamentària amb 135 diputats i diputades, amb 
membres del Govern, amb el president de la Genera-
litat, amb moltes persones. Doncs, aquesta vida que 
heu compartit durant aquesta setmana, aquesta expe-
riència no us l’heu de quedar per a vosaltres, l’heu de 
transmetre. I una primera obligació o un primer desig 
que jo us faig és «recordeu les eleccions europees, són 
molt i molt importants».

I recordeu també tots els que sou d’aquí, tots els que 
viviu i treballeu a Catalunya, que viviu en un moment 
històric crucial per a Catalunya i per al seu futur. I que, 
ens agradi o no ens agradi, decidir el nostre futur és 

molt important que puguem tenir la llibertat per deci-
dir-lo. És molt important el moment que estem vivint. 
I malgrat puguin haver-hi –i, a més, amb tot el respecte 
i tota la legitimitat– partits, que hi hagi entitats que no 
estiguin d’acord a fer una consulta al poble de Catalu-
nya, n’hi ha molts altres que sí. I l’important és saber 
què és el que vol el poble de Catalunya.

I per tant, en aquest sentit també us demano que si-
gueu ciutadans participatius, ciutadans conscients. 
I també m’agradaria que d’aquí a uns anys pogués 
veure des de casa meva –perquè en aquell moment ja 
no serà des d’aquesta cadira–, pugui veure les vostres 
cares o algunes de les vostres cares defensant de veri-
tat ja, i no simuladament, les polítiques que interessin 
el poble de Catalunya.

Estic convençuda que alguns de vosaltres sortireu i 
tindreu vocació política. I us dic «vocació política», 
perquè per dedicar-se a la política un ha d’estar vo-
cacionalment cridat. La política és servei a la comu-
nitat. Hi poden haver polítics, persones que no actuïn 
correctament, però és una minoria, com pot passar en 
altres professions. La majoria de polítics s’hi dediquen 
amb veritable vocació i ho fan pensant en el seu país, 
pensant en la seva comunitat, pensant en el seu poble, 
en el seu barri.

Per tant, gràcies per la vostra participació; gràcies 
per aquesta setmana de treball, quan podíeu estar de 
vacances, i gràcies també perquè, segur, que segui-
reu amb la vostra formació i el dia de demà sereu les 
persones que estareu en aquesta taula o asseguts en 
aquests escons de veritat.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La sessió s’aixeca a dos quarts d’una del migdia i sis mi
nuts.
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Annex

Llei de l’ocupació de l’espai públic

Preàmbul

Catalunya, com a nacionalitat, vol ser un espai de con
vivència i acollida. Gràcies al seu clima com a país me
diterrani, moltes de les activitats socials es desenvolu
pen al carrer i als espais lliures. Perquè puguin constituir 
un bon marc on es desenvolupi la convivència volguda, 
aquests espais s’han de regular perquè siguin de tot
hom i per a tothom.

Més endavant, s’incorpora una visió democràtica dels 
espais públics. Així, a l’ocupació dels espais públics 
per a la convivència i el mercadeig de béns, cal afe
girhi un ús social per a la manifestació de la seva opi
nió i per a les esferes democràtiques, on es permet 
la capacitat de manifestació i anunci d’opinions sense 
pors ni restriccions. Aquesta nova visió de l’espai pú
blic s’emmarca en el més pur sentit de les democrà
cies socials i de dret.

La suma d’aquests nous usos de l’espai públic als ja 
existents fa néixer la necessitat de regularlos i acotar 
els drets de tota la ciutadania.

La gestió democràtica de l’espai públic ha de fer repas
sar i repensar la seva essència des d’una triple vessant: 
quins són els usos i els abusos de l’espai públic i els 
seus usuaris, quin és el paper del regulador democrà
tic (planificar, regular, legitimar, prohibir...) i, finalment, 
quins han d’ésser els principis orientadors (accessibili
tat, obertura, adaptació, integració, però també restric
ció i prohibició).

L’article 21.1 de la Constitució reconeix el dret de reu
nió pacífica i sense armes, i estableix que l’exercici d’a
quest dret no requereix autorització prèvia. Així mateix, 
el segon apartat del mateix article estableix que, en el 
cas de reunions en llocs de trànsit públic i manifesta
cions, cal comunicació prèvia a l’autoritat, la qual no
més pot prohibirles si hi ha raons fonamentades d’al
teració de l’ordre públic, amb perill de persones i béns. 
Aquest article està integrat en la secció primera del ca
pítol II del títol I de la Constitució, que requereix una llei 
orgànica per a desplegarse, d’acord amb l’article 81 
de la mateixa Constitució.

No obstant això, l’article 4.1 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya estableix que els poders públics de Ca
talunya han de promoure el ple exercici de les lliber
tats i els drets reconeguts per l’Estatut, la Constitu
ció, la Unió Europea, la Declaració Universal dels Drets 
Humans, el Conveni europeu per a la protecció dels 
drets humans i els altres tractats i convenis internacio
nals subscrits per Espanya que reconeguin i garantei
xin els drets i les llibertats. L’Estatut, doncs, permet la 
regu lació de l’exercici d’aquest dret, d’acord amb les 
seves competències, amb l’objectiu de promoure el 
ple exercici del dret de reunió pacífica, entre altres.

Com s’ha vist, però, l’ús de l’espai públic no s’esgota 
en la regulació del dret fonamental de reunió, sinó que 
s’estén a altres camps de la convivència que afecten 

el tràfic mercantil i aspectes relatius al respecte per la 
diversitat cultural i per la igualtat entre les persones.  

Aquesta llei neix amb la voluntat de regular i ordenar 
l’ús de l’espai públic. 

En el capítol I es delimiten l’objecte i l’àmbit d’aplicació 
de la llei i s’estableixen les definicions pertinents per 
tal de clarificar cada concepte i de fixar l’abast de l’es
pai públic. 

En el capítol II es defineixen els diversos usos de l’espai 
públic i es determinen els usos autoritzats i les limitaci
ons d’ús. Així, es distingeix entre l’ús normal, un ús de 
l’espai públic quan és distorsionat per l’ús de vehicles, 
la regulació de l’espai públic quan es tracta d’ocupa
cions massives per part de ciutadans, i la regulació 
d’a quest espai quan és de llarga durada o permanent. 
També es determina un règim especial per a usuaris i 
espais que requereixen un tractament especial. 

Té una transcendència especial el fet que aquesta llei 
s’ocupi, per primer cop a l’Estat i sense envair com
petències i àmbits d’altres poders i normes, de la res
tricció de la celebració d’escarnis i de la sanció en cas 
d’incompliment.

També troba cabuda en aquesta norma un nou feno
men social, les acampades en el nucli urbà, que són 
una forma de manifestació que ultrapassa el dret de 
reunió emparada per l’article 21.1 de la Constitució, ja 
que neix amb vocació de permanència i no de mera 
reunió. No es tracta, doncs, de l’exercici d’un dret fo
namental sinó d’un altre fenomen social, i, per tant, pot 
ésser tractat en una llei com aquesta. 

En el capítol III s’estableix el paper de l’Administració 
pública respecte de l’ús de l’espai públic. Es determi
nen les seves atribucions i els procediments davant les 
seves eventuals intervencions. 

En el capítol Iv, que clou la llei, s’estableix un règim 
sancionador i es tipifiquen les conductes que merei
xen, des de la perspectiva de la garantia dels drets de
mocràtics, un desvalor que la societat i els seus poders 
públics han de vetllar per evitar, i per això esdevenen 
sancionables. Es determinen els responsables de les 
conductes que constitueixen infracció, les infraccions 
es tipifiquen en lleus, greus i molt greus i se n’establei
xen les sancions administratives pertinents. 

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

 1. L’objecte d’aquesta llei és regular les condicions d’ús 
de l’espai públic. 

 2. Les finalitats d’aquesta llei són:

 a) Assolir i mantenir un clima de civisme, de convivèn
cia social i de respecte mutu per a fomentar les relaci
ons solidàries, tolerants i respectuoses.

 b) Preservar l’espai públic com a lloc de convivència 
on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat 
activitats d’expressió, de circulació, d’oci i de trobada, 
amb respecte ple a la dignitat i als drets de la resta de 
ciutadans.
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 c) Permetre en l’espai públic les expressions culturals, 
polítiques, lingüístiques, religioses i de formes de vida 
diverses existents en el territori de Catalunya.

 3. Són objecte d’aplicació d’aquesta llei tot tipus d’uti
lització i ocupació dels espais públics que no són re
gulats per cap altra norma vigent de rang igual o supe
rior. 

 4. Resten excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei:

 a) Les conductes regulades per les normes de trànsit i 
seguretat viària.

 b) Les normes mercantils de tràfic ordinari. 

 c) Les normes reguladores del dret de manifestació, en 
els termes establerts per la norma que correspongui. 

 d) Qualsevol aspecte rellevant pel que fa a l’espai pú
blic no regulat per aquestes normes troba empara en 
les prescripcions d’aquesta llei.

 e) Totes les activitats individuals o col·lectives que im
pliquen una ocupació puntual de la via pública, d’acord 
amb la normativa municipal reguladora d’aquest tipus 
d’esdeveniments, els quals requereixen un permís mu
nicipal específic.

 f) Totes les activitats que requereixen una llicència mu
nicipal específica per a desenvolupar l’activitat econò
mica (parada comercial, música al carrer, entre d’altres). 

Article 2. Àmbit d’aplicació objectiva

 1. Aquesta llei és aplicable a tot el territori de Catalu
nya.

 2. Les mesures de protecció regulades per aquesta llei 
han de garantir el respecte a l’expressió de la diversitat 
i el reconeixement de la igualtat i de la dignitat humana 
en l’espai públic.

 3. Les mesures de protecció regulades per aquesta llei 
afecten els béns de servei o usos públics de titulari
tat pública i també construccions, instal·lacions, mo
biliari urbà i altres béns i elements de titularitat públi
ca, com ara voreres, carrers, vies de circulació, places, 
avingudes, passejos, passatges, parcs, jardins, plat
ges i esculleres, i altres espais i zones verdes i fores
tals, ponts i passarel·les, túnels i passos subterranis, 
aparcaments, fonts i estancs, àrees recreatives, edificis 
públics, mercats, museus i centres culturals, col·legis, 
cementiris, piscines, complexos esportius i llurs instal
lacions, estàtues i escultures, bancs, fanals, elements 
decoratius, senyals viàries, arbres i plantes, tanques i 
altres béns de naturalesa similar.

 4. També resten compresos en les mesures de protec
ció d’aquesta llei els espais, els béns i les institucions 
d’altres administracions públiques diferents de les na
cionals o els que, tot i ésser de titularitat privada, estan 
destinats a l’ús públic, com ara vehicles de transport, 
bicicletes, aparcaments de bicicletes, marquesines, 
parades de transport públic, de ferrocarril o d’autocar, 
contenidors i altres elements de naturalesa similar, tan
ques, cartells, anuncis, rètols o altres elements publi
citaris, quioscos, terrasses, tendals, jardineres i altres 
béns de naturalesa igual o similar.

Article 3. Definicions

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:

 a) Espai públic: l’espai de titularitat pública o privada, 
de caràcter urbà o rural, que pot ésser usat lliurement 
i sense requisit d’accés, en el qual es poden desenvo
lupar activitats socials en tots els horaris o en horaris 
concrets.

 b) Utilització de l’espai públic: la realització de qualse
vol tipus d’activitats permeses per l’ordenament jurídic 
a l’espai públic. S’hi inclou la lliure expressió de la di
versitat i el reconeixement de la igualtat entre les per
sones. 

 c) Ocupació de l’espai públic: la realització a l’espai pú
blic de qualsevol tipus d’activitats permeses per l’or
denament jurídic que obstaculitza el desenvolupament 
d’altres activitats d’utilització de l’espai públic. 

 d) Escarni: l’activitat d’un grup de persones consistent 
en la utilització durant un temps indeterminat de qual
sevol espai públic proper al domicili, la zona de treball 
o la zona de referència d’un altre individu, amb l’objec
tiu de manifestarli contrarietat respecte a les seves ac
tuacions o opinions.

 e) Acampada urbana: l’ocupació de l’espai públic en ex
clusiva per part d’un grup de individus durant més d’un 
dia, que inclou la pernoctació de tot el grup o d’una 
part, amb la voluntat de fer divulgació pública o protes
tar respecte d’alguna idea o respecte d’algun posicio
nament polític.

 f) Mobiliari públic: els equipaments de la via pública 
(papereres, contenidors, bancs, enllumenat, cabines 
telefòniques, bústies de correus, senyals de trànsit, se
nyals informatius, panells), que han estat sufragats per 
l’erari públic i que constitueixen un servei bàsic comú 
o que tenen un ús públic. 

Capítol II. Condicions d’ús de l’espai públic

Article 4. Drets

 1. Tot ciutadà té els drets següents:

 a) Dret a la utilització dels espais i els béns en condi
cions òptimes. L’espai públic constitueix un espai pre
ferent per a l’exercici de les llibertats fonamentals i les 
llibertats públiques reconegudes per l’Estatut d’auto
nomia, la Constitució i els tractats internacionals subs
crits per l’Estat espanyol. Tots els ciutadans tenen dret 
a gaudir dels espais públics i els béns públics en con
dicions òptimes de seguretat, funcionalitat, estètica i 
salubritat. S’entén per condicions òptimes que tota la 
ciutadania tingui garantit el reconeixement d’igualtat. 
Aquest dret d’ús o d’ocupació resta limitat pel dret aliè 
a un gaudi idèntic dels espais públics, a la integritat 
dels béns públics i privats d’ús públic i al compliment 
de les disposicions legals aplicables. 

 b) Dret a la tranquil·litat i al descans. Els usuaris dels es
pais públics no poden incomplir en cap moment les dis
posicions vigents en matèria de contaminació acústica.

 c) Dret a la circulació afable. Tot individu té dret a no 
ésser abordat a la via pública amb l’oferiment de béns 
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o serveis o amb la comunicació no desitjada d’idees, a 
no ésser interferit mentre circula lliurement i a no obs
truirli la lliure deambulació amb dispositius que li im
pedeixin la mobilitat, l’incomodin o impliquin algun risc. 
Resta garantida l’exclusió de la possibilitat de com
prar, a l’espai públic, sexe o qualsevol tipus d’articles o 
substàncies no legalitzats.

 d) Dret universal a l’espai públic i a la convivència. Tot 
individu té dret universal a l’espai públic i a la convi
vència en un ambient de civisme entre els individus, 
els col·lectius i les institucions en què es respecti tota 
manifestació pública de qualsevol creença o ideologia, 
que es desenvolupi en el marc que estableix la Cons
titució, la legislació vigent i aquesta llei. Es garanteix el 
dret de tots els ciutadans a circular per l’espai públic 
amb la cara i el cap descoberts sense que cap individu 
o col·lectiu pugui impedirho ni regular el contrari. 

 e) Dret a sol·licitar la intervenció de l’autoritat. Tot ciuta
dà té dret a sol·licitar el suport eficaç de les autoritats 
si és perjudicat per actituds o activitats tipificades com 
a inadequades per aquesta norma o per qualsevol dis
posició legal vigent.

Article 5. Deures

 1. Tot individu, en l’exercici dels drets regulats per l’ar
ticle 4 i en l’àmbit d’aquesta llei, té el deure de contri
buir activament a propiciar i mantenir una convivència 
cívica en harmonia, que permeti la llibertat de tots els 
individus, amb el límit essencial del respecte als altres. 

 2. Els individus, sens perjudici de la resta d’obligacions 
legalment establertes, tenen els deures següents:

 a) Complir les normes de convivència establertes per 
la normativa vigent, aquesta llei i les ordenances i re
glaments municipals.

 b) Respectar la convivència i la tranquil·litat dels indivi
dus. Cap comportament no pot menystenir els drets 
d’altres persones, atemptar contra llurs llibertats ni 
ofendre les conviccions i els criteris generalment adme
sos sobre convivència. Totes les persones han d’abs
tenirse de qualsevol conducta que suposi abús, arbi
trarietat, discriminació o violència física o coacció de 
qualsevol tipus i nivell. 

 c) Respectar i conservar els béns i les instal·lacions ob
jecte d’aquesta llei i l’entorn mediambiental.

 d) Usar els béns i serveis públics i privats d’acord amb 
llur funció i destí.

 e) No embrutar ni degradar voluntàriament de cap ma
nera els béns ni les instal·lacions públiques objecte d’a
questa llei. 

 f) Atendre les indicacions dels cossos i les forces de 
seguretat, les policies locals i el personal de serveis ha
bilitats i competents.

 g) Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts a la 
resta dels individus. 

Article 6. Ús de l’espai públic

 1. L’espai públic pot ésser usat lliurement en allò que 
no contradiu les lleis. Es reconeix el dret a circular amb 
el rostre i cap descoberts. Les persones que facin ús 

de la via pública amb el rostre cobert podran ser iden
tificades i corresponentment sancionades quan les for
ces i els cossos de seguretat de l’Estat ho estimin con
venient atenent a criteris de seguretat pública, i d’acord 
amb la regulació corresponent. 

 2. Els actes de concentració en espais públics que 
apleguen més de vintitres persones, tant si són mò
bils com estàtics, s’han de comunicar a l’Administració 
pública amb un mínim de deu dies d’antelació, o en 
vintiquatre hores en cas que s’acrediti situació d’ur
gència, la qual només els pot denegar modificantne el 
traçat del recorregut o la ubicació en el cas que hi pu
gui haver riscos per a la seguretat i se’n pot demanar 
la justificació dels canvis. Tanmateix, es consideren en 
una categoria especial els actes de concentració 
en espais públics que apleguin més de deu persones 
que siguin considerats amb criteris prèviament esta
blerts per part de les autoritats de les corresponents 
forces i cossos de seguretat de l’Estat. 

 3. En aquests actes d’utilització d’espais públics es po
den utilitzar equips d’augmentació de la veu, sempre 
que no excedeixin els límits permesos per la normativa 
municipal de contaminació acústica, mesurats en de
cibels.

 4. En aquests actes d’utilització d’espais públics es po
den utilitzar pancartes i altres formes de comunicació 
escrita pública, sempre que no deteriorin el mobiliari 
públic.

Article 7. Prohibicions d’ús de l’espai públic

 1. Resta prohibit l’ús inadequat de l’espai públic si im
pedeix el trànsit i l’ús de les vies i l’espai públic, si cau
sa molèsties als ciutadans o si l’ús de l’espai públic no 
ha estat comunicat degudament a les autoritats públi
ques.

 2. Resten prohibits els actes vandàlics que causen 
destrosses o posen en perill o causen danys a les per
sones, els béns o les instal·lacions de l’espai públic. 

 3. Als efectes d’aquesta llei, són actes vandàlics:

 a) El deteriorament del mobiliari urbà per mitjà de qual
sevol acció voluntària que en faci desmerèixer el valor 
decoratiu, artístic o d’utilitat pública.

 b) L’elaboració d’inscripcions o l’enganxada de cartells 
en els tancaments d’elements de mobiliari urbà o en 
qualsevol altre element de l’espai públic.

 c) La manipulació i el consegüent deteriorament de ca
nonades i subministrament d’aigua, llum i gas.

 d) Qualsevol altre acte de la mateixa naturalesa.

 4. Resta prohibida la manipulació no autoritzada d’ele
ments situats o pertanyents a les zones verdes de la 
ciutat o platges si implica un rebuig inexcusable a uns 
espais especialment disposats per al lleure i gaudi de 
la ciutadania, concretament les accions següents:

 a) Manipular de manera maliciosa arbres i plantes: ta
lar, arrencar o partir arbres; pelar o arrencarne l’escor
ça; utilitzarlos de suport per a hamaques, llits o pen
jarobes, o altres utilitats de naturalesa similar pròpies 
d’un campament.
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 b) Deteriorar de manera malintencionada la gespa i zo
nes enjardinades ornamentals.

 c) Fer foc, llevat que es faci en llocs expressament au
toritzats, amb les cauteles pertinents i amb l’autoritza
ció de les autoritats corresponents.

 d) Banyarse en fonts, estancs i llocs similars de l’espai 
públic, rentarhi roba o llençarhi qualsevol tipus d’ob
jecte. 

 e) Desprendre’s de residus sòlids urbans que, per llur 
naturalesa, haurien d’ésser domiciliaris i abocats als 
contenidors pertinents, als espais urbans.

 f) Desballestar vehicles, maquinària, electrodomèstics 
o objectes similars a la via pública, i també ferho en 
llocs, recintes i zones privades sense l’autorització ad
ministrativa corresponent si el tipus d’activitat ho reque
reix.

 g) Reunirse o concentrarse a la via pública o en llocs 
de trànsit públic i ingerirhi begudes o altres substàncies 
psicoactives, si amb aquesta activitat s’impedeix o es 
dificulta la circulació rodada o el trànsit de vianants o 
es pertorba la tranquil·litat ciutadana o el dret al descans 
del veïnat, o si amb aquesta activitat es genera una alte
ració de les condicions ambientals per l’abandonament 
indiscriminat i fora dels contenidors de recollida de re
sidus i escombraries i es produeix una restricció o una 
limitació de l’ús comú general de l’espai públic. 

 5. Aquestes prohibicions no són aplicables si les reuni
ons o concentracions a què fa referència aquest article 
han estat expressament autoritzades per les autoritats 
públiques. En aquest cas, aquestes activitats s’han de 
sotmetre a les restriccions i limitacions pròpies i a les 
condicions establertes per l’autorització administrativa.

Article 8. Espais i usuaris susceptibles de protecció 
especial

 1. Resten prohibides, per llur simbolisme i activitat, les 
activitats de manifestació i de reunió en una àrea li
mitada a trescents metres –anomenada perímetre de 
pau– de qualsevol centre de representació i debat pú
blic. No es pot dur a terme cap activitat que aquesta 
llei determina com a lícita en les immediacions de con
sistoris municipals, cambres territorials i cambres na
cionals, si escau.

 2. S’han de protegir amb una cura especial les zones 
properes a equipaments sociosanitaris, hospitals, cen
tres escolars i les que tenen una rellevància especial 
de naturalesa turística, patrimonial o mediambiental.

 3. S’han de vigilar i protegir d’una manera especial les 
activitats regulades per aquest article si hi participen 
menors d’edat. En aquestes activitats, no es pot dur a 
terme en cap cas la venda, el subministrament o el con
sum de begudes alcohòliques.

 4. Els cossos i les forces de seguretat tenen plena au
toritat per a fer identificar les persones i ferne les com
provacions necessàries, tot respectant el dret a l’honor 
i a la intimitat, especialment de menors, d’acord amb la 
Llei orgànica 1/1992, del 21 de febrer, de seguretat ciu
tadana, i la Llei orgànica 2/1986, del 13 de març, de for
ces i cossos de seguretat.

 5. Els agents de l’autoritat han d’anar identificats mit
jançant un codi visible en tot moment. La negativa 
d’identificació davant la sol·licitud pacifica i raonable de 
qualsevol ciutadà pot desembocar en sancions admi
nistratives de caràcter greu. Els números d’identifica
ció s’han de registrar cada cop que el l’agent de l’auto
ritat en faci ús.

Article 9. L’escarni

 1. L’escarni ha de respectar les limitacions següents:

 a) S’ha de fer a una distància de cent metres, com a 
mínim, del lloc de referència de la persona escarnida.

 b) Ha de permetre la circulació del trànsit rodat i la lliure 
circulació dels transeünts.

 c) No pot assetjar ni violentar les llibertats personals 
dels escarnits, i en cap cas les dels membres de llurs 
famílies.

 d) Ha de tenir una durada màxima de sis hores conti
nuades i de cinc dies, fins i tot en còmput no succes
siu. En cap cas no es pot produir en els horaris habitu
als d’entrada i sortida dels menors que hi resideixin, si 
escau.

 e) Pot contenir escridassades, sempre que no exce
deixin el límit de decibels establert per l’autoritat local.

 f) No pot deixar rastre sobre el mobiliari urbà i sobre les 
parets de les rodalies d’on s’ha fet.

 g) En cap cas no pot haverhi cap tipus de contacte fí
sic entre les persones que fan l’escarni i els escarnits, 
ni amb els membres de llurs famílies.

Article 10. Ocupació permanent d’espais

 1. Les acampades en l’espai públic amb voluntat de 
permanència, encara que sigui temporal, requereixen 
l’autorització de les autoritats públiques. 

 2. L’autorització a què fa referència l’apartat 1 ha de 
determinar:

 a) Els espais específics on es poden fer.

 b) L’afluència prevista de persones o d’elements d’as
sentament, especialment aquells que poden posar en 
perill la seguretat.

 c) La durada màxima, expressada en hores o en dies.

 d) El moment d’inici i el moment màxim de finalització.

 e) El responsable de l’activitat, del qual cal indicar el 
nom, un document identificador i l’adreça vigent com
pleta.

 f) El responsable civil de l’activitat, a qui es pot exigir la 
reparació dels danys que es puguin produir.

 g) L’obligació de l’establiment d’un servei propi d’ordre 
i seguretat, amb l’expressió de la quantia i dels noms 
referents.

 h) Les obligacions de la recollida de brossa i deixalles, 
i els horaris en què s’ha de fer.

 i) Les habilitacions necessàries d’espais convenient
ment segellats i condicionats per a les activitats d’higie
ne dels participants.
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 j) Les activitats permeses i les no permeses, entre les 
quals hi ha de figurar el tractament de les subjeccions 
dels elements d’assentament i s’ha de prohibir explíci
tament que es facin en arbres o amb elements fixos al 
sòl.

 3. Es tindrà especial consideració, a l’hora d’autoritzar 
aquest tipus d’activitats, l’afectació en l’espai públic, 
en les comunicacions i en l’activitat comercial.

Capítol III. Intervenció administrativa

Article 11. Comunicació i autorització prèvies

 1. D’acord amb l’article 21.1 de la Constitució, es reco
neix el dret de reunió pacífica i sense armes, sense au
torització administrativa prèvia. Sens perjudici d’això, 
s’ha de comunicar amb quinze dies d’antelació. En la 
comunicació s’han de detallar explícitament les activi
tats que s’hi duran a terme.

 2. D’acord amb l’article 21.2 de la Constitució, en els 
casos de reunions en llocs de trànsit públic, rodat o de 
vianants, l’Administració té la capacitat de prohibirles 
en els termes en què s’han sol·licitat, però ha de plan
tejar una alternativa de data, espai i durada segons la 
legislació específica, i ha d’explicitar les raons fona
mentades que han motivat la negació. 

Article 12. Capacitat de control, supervisió 
i intervenció

 1. L’Administració té capacitat de control, supervisió i 
intervenció sobre les activitats.

 2. En el cas que l’Administració, en ús de la seva ca
pacitat de control i supervisió, i davant l’incompliment 
de les normes que es desprenen dels articles 6, 7, 8, 
9, 10 i 11, exerceixi la capacitat d’intervenció, d’acord 
amb la Constitució i la legislació vigent, per a establir 
mesures preventives o fins i tot suspensives de l’acti
vitat, i si s’han d’iniciar processos penals sobre els or
ganitzadors i intervinents, l’òrgan decisori competent 
ha de comptar amb l’informe previ de les forces i cos
sos de seguretat propis i també n’ha de donar vista als 
organitzadors, que poden fer les al·legacions immedi
ates en el moment de denúncia d’incompliment de les 
condicions donades.

 3. En aquests supòsits, l’actuació dels cossos de se
guretat ha d’anar sempre encaminada a aconseguir el 
restabliment de les condicions de seguretat, tranquil
litat i convivència que hagin pogut estar alterades i que 
n’hagin motivat la intervenció posterior.

 4. En aquests termes, els agents de l’autoritat han 
d’usar sempre de manera proporcional els mitjans a llur 
disposició, en raó de la situació que ha provocat la seva 
intervenció. 

 5. De totes les intervencions efectuades, se n’ha de tra
metre una còpia mensualment a les persones denun
ciants i denunciades dels fets, si escau, i en tot cas 
a l’autoritat administrativa i també a les autoritats dels 
barris o de les associacions i comunitats afectades.

 6. Les conductes que alteren la convivència ciutadana 
a les zones on s’ha declarat una situació d’intervenció 

especial pels cossos i forces de seguretat serveixen 
com a circumstància de gradació de la sanció concre
ta que pugui arribar a imposarse.

Article 13. Capacitat sancionadora

L’incompliment de les normes de civisme i convivència 
pot ésser objecte de sancions administratives. No com
plir les normes de civisme i convivència pot comportar 
sancions econòmiques. L’Administració pública ha d’o
bligar a reparar els danys. El compliment de la sanció 
també pot efectuarse, d’acord amb el que especifica 
l’article 18, sens perjudici d’altres responsabilitats que 
sorgeixin d’altres vies judicials. El compliment de la san
ció també pot efectuarse d’acord amb l’article 20 en 
forma de mesures substitutives o formes alternatives.

Capítol IV. Règim sancionador

Article 14. Procediment sancionador

És aplicable a aquesta llei el procediment sanciona
dor del règim administratiu comú regulat per la Llei 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment adminis
tratiu comú.

Article 15. Responsables de les infraccions

 1. Són responsables de les infraccions d’aquesta llei 
els qui incorrin en les conductes tipificades com a in
fracció, encara que sigui a títol de mera inobservança. 

 2. Són responsables subsidiaris per l’incompliment de 
les obligacions imposades les persones físiques o jurí
diques sobre les quals recaigui el deure de prevenir la 
infracció administrativa comesa per altres.

 3. Els organitzadors o promotors de l’acte en són res
ponsables en la mesura que de la seva actuació es 
produeixin les conductes a què fan referència els apar
tats 1 i 2.

 4. Sens perjudici de la responsabilitat subsidiària dels 
pares, mares, tutors o guardadors per les accions 
dels menors, aquests són també responsables direc
tes o solidaris de les infraccions comeses pels menors 
d’edat en base a la responsabilitat objectiva i indepen
dentment de l’existència en els termes expressats per 
la llei, sempre que per part seva consti dol, culpa o ne
gligència.

Article 16. Reparació de danys i indemnitzacions

La imposició de les sancions que corresponguin d’a
cord amb aquesta llei és compatible amb l’exigència 
a la persona infractora que repari la situació alterada, 
la retorni al seu estat originari sempre que sigui possi
ble, i que indemnitzi pels danys i perjudicis causats per 
aquesta alteració momentània i pels fets sancionats.

Article 17. Infraccions

 1. Són infraccions molt greus:

 a) Deteriorar de manera greu, immediata i directa el cli
ma de civisme i/o provocarhi situacions d’insalubritat.

 b) Denigrar transeünts o altres persones usuàries de 
l’espai públic.
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 c) Incomplir les ordres i els requeriments rebuts pels 
agents de l’ordre, les ordres establertes per senyalitza
cions o les condicions indicades relatives a les situaci
ons d’especial intervenció a què fan referència els arti
cles 8, 9 i 10.

 d) Impedir l’ús d’un espai públic a una altra persona le
gitimada a utilitzarlo.

 e) Deteriorar de manera greu i rellevant l’espai públic 
o qualsevol de les seves instal·lacions o dels seus ele
ments, siguin mobles o immobles.

 f) Desballestar vehicles, maquinària, electrodomèstics 
o altres objectes a l’espai públic.

 g) Evacuar necessitats humanes al descobert.

 h) Reincidir en la comissió de dues infraccions greus o 
més.

 i) Cometre actes vandàlics que posin en perill les per
sones, els béns o les instal·lacions.

 2. Són infraccions greus:

 a) Ocasionar destrosses o desperfectes al mobiliari urbà 
en sentit ampli, que els facin inservibles per a l’ús que 
tenen determinat.

 b) Consumir alcohol o altres drogues tòxiques, estupe
faents o substàncies psicotròpiques en llocs que es ca
racteritzin per l’afluència o la presència de nens i ado
lescents.

 c) Acampar o assentarse en vies i espais públics con
travenint les condicions establertes per aquesta llei o 
per l’autorització administrativa, si és requisit.

 d) Manipular elements situats o pertanyents a les zo
nes verdes i platges sense autorització, si implica un 
rebuig inexcusable als espais especialment disposats 
per al gaudi de la ciutadania.

 e) Reincidir en la comissió de dues infraccions lleus o 
més.

 3. És una infracció lleu qualsevol conducta que incom
pleixi les disposicions establertes per aquesta llei i que 
no hi sigui tipificada com a infracció greu o molt greu i 
que estigui regulada en la legislació específica.

Article 18. Sancions

 1. Les infraccions tipificades per aquesta llei són sanci
onades mitjançant l’aplicació de les multes següents:

 a) Les infraccions molt greus, amb una multa d’entre 
3.000,01 euros i 10.000 euros.

 b) Les infraccions greus, amb una multa d’entre 1.000,01 
euros i 3.000 euros.

 c) Les infraccions lleus, amb una multa d’entre 100 eu
ros i 1.000 euros.

 2. L’import de les sancions pot ésser graduat d’acord 
amb els criteris següents:

 a) Grau mitjà: si concorren dos criteris de graduació de 
les sancions, determinats per l’article 19. Correspon a 
la forquilla del segon terç de la sanció. 

 b) Grau màxim: si concorren més de dos criteris de gra
duació de les sancions. Correspon a la forquilla del ter
cer terç de la sanció. 

 3. L’import de les sancions econòmiques obtingudes 
per l’aplicació d’aquesta llei, de conformitat amb les ba
ses d’execució del pressupost nacional, haurà ser des
tinat íntegrament a finançar programes per al foment del 
civisme i la convivència ciutadana i a la promoció d’ac
tivitats de lleure alternatiu juvenil.

Article 19. Criteris per a la graduació de les sancions

 1. Per a determinar les sancions establertes per l’arti
cle 18, s’ha de tenir en compte el principi de proporcio
nalitat.

 2. S’ha de valorar, en tot cas:

 a) El grau d’intencionalitat o malícia del causant.

 b) La naturalesa dels danys personals i materials i dels 
perjudicis causats per l’infractor.

 c) El benefici obtingut d’un particular, de l’activitat o 
d’una empresa, derivat de la infracció. 

 d) L’impacte mediambiental, l’afectació a la salut i a la 
seguretat de les persones o coses.

 e) La cooperació amb l’Administració per a reparar vo
luntàriament el dany causat.

 f) La reincidència, entesa com la comissió en el termini 
de dos anys de dues o més infraccions de la mateixa 
naturalesa quan hi hagi resolució ferma.

 g) Les infraccions que es produeixin en zones pròxi
mes a les àrees especialment protegides per l’article 8 
d’aquesta llei.

 h) Si hi participen menors, aquest fet és molt rellevant 
per a la gradació de la sanció. 

 2. Com a principi general, per a fixar les sancions s’ha 
de tenir en compte que el compliment de la sanció no 
resulti més beneficiós per a la persona infractora que 
el compliment de la norma infringida.

Article 20. Substitució de les sancions

 1. L’Administració pot substituir les sancions lleus i greus 
per mesures correctores i educatives, com ara l’assis
tència a sessions formatives, la participació en activitats 
cíviques i altres tipus de treball per a la comunitat sem
pre que no siguin reincidents.

 2. Les mesures a què fa referència l’apartat 1 s’han d’a
doptar de manera motivada en funció del tipus d’in
fracció i han d’ésser proporcionades a la sanció que 
rep la conducta infractora. 

 3. La participació en sessions formatives o activitats cí
viques o l’elaboració de treballs en benefici de la comu
nitat han d’ésser adoptats amb el consentiment previ 
de la persona interessada i actuen en règim d’alternati
vitat a les sancions pecuniàries, llevat que la llei imposi 
el seu caràcter econòmic.
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