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SESSIÓ NÚM. 58.4

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les nou del matí i tres 
minuts. Presideix la presidenta del Parlament, acompa-
nyada de tots els membres de la Mesa, la qual és assisti-
da per la secretària general i les lletrades Esther Andreu i 
Fornós i Anna Casas i Gregorio.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Benestar Social i Família i els consellers 
de la Presidència, de Governació i Relacions Institucio-
nals, d’Economia i Coneixement, d’Ensenyament, de 
 Salut, d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació.

La presidenta

Senyores diputades i senyors diputats, es reprèn la ses-
sió, amb el punt 29 de l’ordre del dia, que és la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Pac-
te per a la infància a Catalunya, presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el Pacte per a la infància a 
Catalunya (tram. 302-00307/10)

Té la paraula la il·lustre senyora Núria Ventura.

Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. Consellera, diputats, diputades, bon 
dia, iniciem una nova jornada d’aquest darrer Ple de 
la legislatura, si les coses estan tal com estan anun-
ciades, i els he de dir d’entrada que també per mi és 
un ple especial, atès que tanco avui una etapa de nou 
anys com a diputada al Parlament de Catalunya, i, 
per tant, no vull passar, no vull deixar passar l’ocasió 
 d’agrair a totes aquelles persones amb qui he compar-
tit en un moment o altre aquests nou anys de Parla-
ment, el meu agraïment i mostrar la meva satisfacció 
per haver pogut representar els veïns i veïnes de les 
Terres de l’Ebre, un territori històricament oblidat, 
que hem ajudat entre tots a situar al mapa.

Entrant en el tema que avui ens ocupa, que és la Mo-
ció sobre el Pacte per a la infància, hem traslladat al 
paper sis dels temes sobre els quals vam interpel·lar la 
consellera ara fa quinze dies.

La petició al Govern espanyol, en primer lloc, d’inem-
bargabilitat dels ajuts d’urgència social, i a la vegada 
l’exigència que aquest tipus d’ajuts destinats a la com-
pra de medicaments, pagaments de rebuts de submi-
nistrament, lloguer d’habitatges o menjadors escolars 
no tributen, com ha passat aquest any, inclús aquells 
que els destinataris directes dels ajuts han estat els in-
fants, amb una clara mostra, entenem, de la insensibi-
litat del Govern espanyol envers els més desfavorits.

Després parlem també de polítiques actives de pro-
visió de famílies acollidores alienes, en el segon 

punt de la moció, per tal de posar en marxa de ma-
nera immediata el programa de famílies acollidores 
 professionals, assegurant que s’adopten els mecanis-
mes necessaris per a evitar el perllongament de l’aco-
lliment en centres per manca de famílies.

Als punts números 3 i 4, respecte a l’educació inclusiva 
i als instruments necessaris per a garantir-la, no sobre 
el paper, sinó a nivell real, proposem l’assignació del 
personal de suport necessari per a l’atenció adequada 
dels alumnes amb necessitats educatives especials en 
cada escola ordinària, mantenint a la vegada, també, 
la previsió de reconversió dels centres especials, els 
centres d’educació especial, en centres de referència a 
totes les escoles ordinàries i dotant els  CREDA dels 
recursos per a garantir l’atenció logopèdica en cadas-
cun d’ells.

I una qüestió tan simple com el compliment, també, 
d’una moció ja aprovada en aquesta mateixa cambra 
ara fa uns mesos. En aquest cas, que fa referència a 
garantir que els infants en situació de vulnerabili-
tat derivats als EAP, als CDIAP o també als centres 
de salut mental infantil i juvenil tinguen un diagnòs-
tic en un període màxim de sis mesos des de la deri-
vació al servei per part d’un professional, entre altres 
 qüestions, perquè la detecció precoç en la infància i 
adolescència sabem bé que en la majoria dels casos 
condiciona la vida de tots ells i, a més, és un acord que 
ja vam prendre en aquest Parlament, que ja vam acon-
seguir, i que, tot i que l’informe de compliment de la 
moció elaborat pel Govern ens diu sense més dades 
que tots els infants disposen del dictamen professional 
en els terminis que s’estableix en la moció, sabem so-
bre el terreny que no és així.

En moltes escoles de primària els terminis d’atenció 
superen el curs escolar, davant la desesperació d’alum-
nes, de famílies i de mestres. Lamentablement, aquests 
dos anys aquesta s’ha convertit en una pràctica habi-
tual del Govern: aprovar mocions i després no com-
plir-les o complir-les parcialment.

I acabo també fent una breu referència a la proposta 
d’impuls de la Llei de mesures integrals per a com-
batre la violència contra la infància i l’adolescència. 
Parlem a la nostra moció d’una llei, com ja ho hem fet 
en altres ocasions, i no d’un decret o d’un protocol, 
i parlem de violència i no de maltractament. Jo..., és 
un tema que requereix mesures d’urgència. Ara fa uns 
mesos vam presentar en aquest mateix Parlament, que 
no s’ha arribat a debatre a la Comissió d’Infància, una 
proposta de creació d’un grup de treball precisament 
per a estudiar aquesta proposta i per a estudiar totes 
aquelles mesures que ens proposaven entitats com Sa-
ve the Children en els seus estudis en què ens recla-
men aquesta llei.

Milers de menors són víctimes d’algun tipus de vio-
lència i en la majoria dels casos es tracta d’una realitat 
oculta, silenciada i poc documentada, i entenem, des 
del Grup Parlamentari Socialista, que el que cal és co-
mençar a treballar en l’impuls d’aquesta llei, que ens ga-
ranteixi acabar, eradicar la violència envers els infants.

I en el següent torn em posicionaria sobre les esmenes, 
presentades per Convergència i Unió i Esquerra Repu-
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blicana. Hem arribat a tres transaccions de tres punts 
concrets; la darrera, que és la que fa referència a la 
llei, no l’hem acceptat. Però, en tot cas, al proper torn 
entraré ja amb més detall al respecte.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades, té la paraula la 
il·lustre senyora Agnès Russiñol, en nom del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Agnès Russiñol i Amat

Gràcies, presidenta. Bé, bon dia a totes i a tots. Bé, 
en primer lloc, agrair a la diputada Ventura la pre-
sentació d’aquesta moció, i no només, evidentment, la 
presentació d’aquesta moció sinó tota la feina feta du-
rant aquests nou anys de diputada al Parlament, que 
ella ara, doncs, ens anunciava que era el moment de 
cloure una etapa. Per tant, doncs, des d’aquí traslladar 
l’agraïment per la feina feta. De fet, amb la diputada 
Ventura ens vam conèixer, no?, abans que jo entrés a 
formar part d’aquesta cambra, i, per tant, doncs, no 
només compartim, segurament, una manera de veure 
la política, sinó també en moltes ocasions consells i 
comentaris sobre la criança d’una bessonada, que per 
tant, doncs... (Veus de fons.) És veritat, és veritat; jo 
crec que hi han coses que són importants i crec que, 
en aquests moments, les coses s’han de dir.

Bé, dit això i fet aquest comentari inicial, des d’Esquer-
ra Republicana, durant aquests tres anys hem intentat 
i hem volgut fer un seguiment acurat de les polítiques 
d’infància del nostre Govern. Crec que és bo, preci-
sament per això, que en l’últim Ple de la legislatura 
tornem a posar els infants a l’agenda política, perquè, 
doncs, com hem anat dient moltes vegades, malaura-
dament els infants actualment és el col·lectiu amb una 
taxa de pobresa més elevada, bastant per sobre de la 
mitjana de la població. I, per tant, assegurar que els 
infants, doncs, puguin créixer desenvolupant el seu 
projecte vital amb garanties, estem convençuts, des 
d’Esquerra Republicana, que ha de ser una de les pri-
meres prioritats del Govern.

Estem d’acord, en el primer punt de la moció del Par-
tit Socialista, que cal demanar al Ministeri d’Hisenda 
els canvis legislatius necessaris per tal, doncs, de fer 
efectiva la inembargabilitat dels ajuts d’urgència so-
cial, i, per tant, doncs, recuperar els ajuts ja embargats 
i restablir els tipus d’ajuts dedicats a la compra de me-
dicaments, pagaments de rebuts, lloguers d’habitatge, 
etcètera. 

Creiem també i compartim el segon punt de la  moció, 
que cal donar impuls a aquests programes concrets 
de polítiques actives de provisió de les famílies aco-
llidores i dels acolliments familiars. De fet, el nostre 
grup parlamentari, a la última sessió de control, en el 
passat Ple, doncs, ja vam preguntar a la vicepresiden-
ta sobre aquestes polítiques tot destacant la impor-
tància d’avançar en la igualtat d’oportunitats d’aquest 
col·lectiu, el col·lectiu dels infants i joves tutelats i extu-
telats, ja ho hem explicat moltes vegades, un col·lectiu 

que creiem que és especialment vulnerable perquè és 
un col·lectiu que no té xarxa, i, per tant, precisament 
per aquest motiu, creiem que cal que sigui prioritzat.

Com ens proposa el Partit Socialista, també creiem 
que és important promoure una assignació del perso-
nal de suport necessari per a l’atenció adequada dels 
alumnes amb necessitats educatives especials, i, de 
fet, en aquesta mateixa línia, i fins i tot concretant una 
mica més, la diputada Anna Simó ja fa un parell o tres 
de mesos va presentar una moció sobre escola inclusi-
va, on s’assenyalava, doncs, que calia instar el Govern 
a incrementar l’any 2015 el personal no docent d’aten-
ció a la diversitat, i de fet explicava també i especifica-
va com calia anar progressant en aquesta línia.

Com no podia ser d’una altra manera, també votarem 
a favor de donar compliment, evidentment, a una mo-
ció d’aquest Parlament pel que fa referència a la situa-
ció de vulnerabilitat i a la relació amb les malalties 
mentals, i, doncs, com calia, doncs, millorar per tal 
que els infants que estan en aquesta situació puguin 
tenir un diagnòstic al més aviat possible. De fet, tam-
bé, en la mateixa línia, en el debat de salut, Esquerra 
va proposar l’elaboració, en el marc del Consell Asses-
sor de Salut Mental, d’un informe per analitzar l’ac-
tual funcionament d’aquest servei, i, per tant, doncs, la 
idea d’intentar establir i millorar circuits i elements de 
millora per tal de fer que els joves i els adolescents que 
ho necessitessin i que ho necessitin poguessin i puguin 
tenir aquesta atenció amb un període no superior a dos 
mesos.

Creiem també que és important avançar en la confi-
guració d’un sistema integrat de prestacions econòmi-
ques; creiem que aquest ha de ser el compromís i la 
responsabilitat del nou Govern que surti de les urnes a 
partir del 27 de setembre.

I per acabar explicar que no podrem votar favorable-
ment l’impuls d’una llei de mesures integrals per com-
batre la violència contra la infància i l’adolescència, 
no evidentment perquè no hi estiguem a favor, sinó 
perquè entenem que tenim una llei, la Llei 14/2010, 
una llei pionera a l’Estat, que parla a bastament dels 
maltractaments, que parla a bastament de la violèn-
cia envers els infants, que, a més, fins i tot parla de 
la creació d’un centre per investigar sobre els mal-
tractaments i que entenem que el que cal és desplegar 
aquesta llei precisament perquè, com he dit fa un mo-
ment, és una llei pionera a l’Estat.

Per tant, ja per cloure, el futur d’un infant entenem des 
d’Esquerra Republicana que es decideix en la prime-
ra infància, i creiem que hem d’estar a l’alçada com 
a país amb polítiques d’infància ambicioses que do-
nin i aportin benestar als infants i a les seves famílies. 
I, per tant, doncs, en aquesta línia considerem que tots 
plegats encara tenim molta feina a fer.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,  
té la paraula la il·lustre senyora Anna Solé.
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Anna Solé i Ramos

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia, consellera, dipu-
tats. Bé, durant la interpel·lació que va precedir aquesta 
moció, la senyora Ventura reconeixia que teníem una 
gran fita aconseguida durant aquesta legislatura que és 
el Pacte per a la infància. Sí, hem de reconèixer que 
era una gran fita, perquè ha estat fruit precisament del 
consens que s’ha trobat entre Govern, grups parlamen-
taris i entitats que es dediquen i treballen per la infàn-
cia, i va quedar implícita la necessitat d’un  compromís 
per part de tota la societat de fer passes endavant en 
favor de la infància per tal que guanyi centralitat.

És un pacte orientat a impulsar polítiques integrals, 
que tinguin en compte, precisament, la perspecti-
va dels infants i adolescents. El més important en el 
seu desplegament, la governança i les accions que se’n 
 deriven..., ja estem davant d’una nova manera de fer 
polítiques públiques, a partir, precisament, del que im-
plica la gestió compartida, oberta i participativa.

De fet, d’aquest pacte se’n deriven instruments efec-
tius i de participació importants, i amb mesures i ac-
cions concretes. El pacte s’ha anat veient que avança a 
bon ritme, i el seu desplegament i la seva difusió està 
sent un fet; representa un instrument de consens que 
ha aportat tota una sèrie de maneres de treballar i im-
plica..., com es basa en l’experiència, l’expertesa i el 
coneixement que tenen totes les institucions, les admi-
nistracions i les entitats que es dediquen, precisament, 
i participen en la detecció de necessitats de la nostra 
infància. I, naturalment, la necessitat d’una coopera-
ció institucional que és absolutament indispensable.

Deia que es volia guanyar centralitat, i, en efecte, la 
infància s’ha situat en el centre, com una de les priori-
tats del país, ho deia fa un moment també la diputada 
Russiñol, dient que ja és un bon fet que es tracti en 
aquest darrer Ple d’aquesta legislatura, i se li ha vol-
gut, precisament, donar una gran visibilitat, pel que 
s’han d’establir una sèrie de reptes que són totalment 
assumibles i que s’han de poder compartir d’una ma-
nera global entre tots els agents que hi estan partici-
pant.

S’ha desenvolupat un model català de serveis d’inter-
venció socioeducativa no residencial i de centres oberts, 
i les prestacions per a menors en situació de risc han 
tingut un creixement força notable, ho deia la conselle-
ra en la intervenció que va fer durant la interpel·lació, 
que de 2.200.000 euros s’ha passat a 3.800.000. I tam-
bé, naturalment, les prestacions que es fa a famílies 
extenses, acollidores i joves extutelats. És aquesta una 
manera d’anar donant resposta a aquestes situacions.

S’han fet protocols de detecció de maltractaments, que  
han obert, precisament, tot l’imprescindible a una xar-
xa sanitària i educativa i xarxa de serveis socials per 
fer una intervenció continuada en el temps i amb un se-
guiment conjunt per part de tots els professionals, com 
deia, per detectar i atendre totes aquelles situa cions que 
se’n tingui necessitat per la dificultat que alberguen.

Respecte a les esmenes que hem presentat, agraïm a la 
senyora Ventura la seva disposició a transaccionar. Pel 
que faria al punt 2, entenem que va perfectament en la 

línia del que plantejaven i que encaixa també en el que 
ja està fent el Govern per donar compliment a la Llei 
de drets i oportunitats en la infància i l’adolescència.

Respecte al punt 3, també, com en el punt 2, accepta-
rem la transacció feta, en tant que igualment la veiem 
encaixada en l’aposta que el Govern també fa, i que, 
ja en la via del programa d’escola inclusiva d’atenció a 
la diversitat, com deia la diputada Russiñol, vam apro-
var una moció de manera recent en què, d’alguna for-
ma, ja hi era previst l’increment de personal educador 
d’educació infantil i d’integració social.

I aprofito també per dir, com ja també ho vaig fer du-
rant la substanciació d’aquella moció sobre atenció a 
la diversitat i a la inclusió en centres educatius, que, 
gràcies al fet que les comissions d’atenció a la diversi-
tat segueixen endavant, el Pla de la diversitat es con-
creta amb criteris i actuacions de centres que donen 
resposta educativa a tots els alumnes i les famílies 
amb tota la seva diversitat.

Per últim, i del punt 6, anuncio el nostre vot contrari, 
en tant que entenem que el Govern ja està preparant el 
decret sobre protecció pública i sobre maltractaments 
a infants i adolescents, que vol donar, per descomp-
tat, major visibilitat a la lluita contra la violència vers 
aquests, tal com mana la Llei de drets i oportunitats 
a la infància, i, per tant, al nostre entendre, no hi cap 
una llei.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, presidenta. Honorable consellera, senyors i 
senyores diputats, crec que podem celebrar que en el 
darrer Ple d’aquesta legislatura –d’aquesta legislatura 
tan accidentada que allò que vostès deien d’«el Dra-
gon Khan del tripartit», doncs, aquesta legislatura ha 
estat com allò de los saltos de Acapulco, o sigui, anar 
saltant a veure si hi ha aigua o no hi ha aigua en el 
mar, no?–, bé, doncs, en el darrer Ple d’aquesta legis-
latura tinguem una moció sobre infància –una moció 
sobre infància–, perquè la infància ha estat, la veritat, 
una prioritat en el debat parlamentari. Dissortadament, 
no ha estat una prioritat del Govern; dissortadament, el 
Govern no s’ha pres seriosament el repte que tenia al 
davant de fer una política d’infància audaç, contundent, 
global, eficaç. I potser per això el Parlament ha hagut 
de parlar tant d’infància. I també s’ha d’agrair a aquells 
grups que han portat especialment aquests temes al 
debat parlamentari; nosaltres també ho hem fet, però 
als que ho han fet amb sistematicitat, doncs, crec que 
ha estat important i els ho agraïm.

I el Parlament ho ha hagut de fer per reclamar menys 
pactes i més accions, menys paraules i més fets, 
menys fotografies i més accions. Això no significa que 
els pactes no siguin necessaris, que ho són, i jo pen-
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so..., i espero que a la propera legislatura, a nivell es-
panyol, doncs, signem el pacte estatal per la infància, 
també. Però no és suficient, hi ha d’haver menys pac-
tes i més accions.

També cal agrair el paper de les entitats, que fa anys 
que intenten que el tema de la infància estigui a l’agen-
da política i pública.

A la moció se’ns demana que reclamem canvis legisla-
tius al Govern d’Espanya per fer efectiva la inembargabi-
litat dels ajuts d’urgència social. Sembla una reclamació 
justa –sembla una reclamació justa–, i de fet ho és. El 
Grup de Convergència i Unió –bé, no sé si segueix el 
grup, no segueix el grup, al Senat–, fa uns dies, pre-
guntava al ministre Montoro i li va plantejar aquest 
assumpte. I el ministre Montoro, que per vostès és 
gairebé el dimoni, doncs, va dir el següent: «El Go-
bierno ya anunció públicamente en el mes de mayo, 
hace unas semanas, que estaba estudiando proponer 
un cambio normativo. Lo razonable es establecer unos 
requisitos legales que conviertan en inembargables 
–inembargables– estas ayudas que tienen como obje-
tivo garantizar un mínimo de subsistencia a las fami-
lias que carecen de medios económicos.» Per tant, el 
Govern d’Espanya està treballant en la inembargabili-
tat de les ajudes socials, com vostès reclamaven, com 
es reclama en aquesta moció, i, per tant, hi votarem a 
favor. Més encara, el ministre deia: «No solo eso, sino 
que queremos evitar el embargo y declararemos exen-
tas de tributar estas ayudas sociales.» Per tant, el que 
vostès reclamen..., votarem tot el punt.

I votarem a favor, de fet, de tota la moció. Estem a fa-
vor de totes les mesures que proposen a favor de la in-
fància, d’aquestes mesures a favor de la infància en risc 
d’exclusió o en situació de vulnerabilitat, que són lògi-
ques, que són justes, que tenen tot el sentit i que volen 
fer una societat i una escola més inclusives. I jo, ara 
que acaba la legislatura, en aquest darrer torn, doncs, 
aquesta legislatura de l’acantilado de Acapulco, ara 
no sé si ens dirigim a una legislatura del salto, ja, al  
vacío directament. O sigui, fins ara era veure si hi ha-
via aigua, ara potser anem al salto al vacío.

Però jo crec, senyores i senyors diputats –i perme-
tin-me aquest darrer minut, doncs, per fer un excurs 
relacionat amb la infància, perquè la infància està 
sempre present a tot, no?–, que les aigües tornaran a 
su cauce, perquè hi ha una força d’atracció molt for-
ta que és la integració, la suma, la concòrdia, que les 
atraurà i farà que la marea torni a pujar.

Vivim un d’aquells moments que tan bé va descriu-
re Vicens Vives. Ahir el diputat Pere Bosch parlava de 
Vicens Vives. Doncs, miri, jo li llegiré... Vicens Vives, 
parlant d’un període històric que vostè també coneix 
bé, deia que «es van deixar lliures els frens de la rau-
xa, a recer d’un misticisme messiànic d’encuny cel-
tibèric.» Doncs, Vicens Vives no sé si pensava en el 
 moment actual. Ell definia i descrivia molt bé la rauxa 
com aquelles situacions que a vegades, a la història de 
 Catalunya, fan que «rebentem» –ell deia– tot el que 
s’ha fet durant anys i ens ho juguem tot al tot o res; al 
tot o res, és a dir, això és fruit de la rauxa i d’una pas-
sió desbocada.

Però a mi no em preocupen tant la rauxa i la passió, 
perquè en el fons són motors històrics, sinó que em 
preocupa que siguem –veritat?– fidels a la nostra iden-
titat. I aquest diputat, estigui on estigui en el futur, 
lluitarà perquè es faci realitat allò que una poesia des-
crivia quan va arribar Prim de l’Àfrica a Barcelona i 
deia: «Que sàpiga tot el món que a Espanya ningú la 
insulta mentre hi hagi un català.»

Gràcies, president.

El vicepresident segon

Gràcies, senyor diputat. També per fixar posició, i en 
nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya - Esquerra Unida i Alternativa, la diputada Laura 
Massana.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, president. Avui ens anuncia la senyo-
ra Ventura que no repetirà de diputada. Vull dir des 
d’aquí que ha estat, per mi, una magnífica diputada, 
una millor persona, una persona que entén què és la 
cooperació, què és la col·laboració, què és aquest bé 
comú, i que crec que aquí hem pogut fer grans coses 
que ella com a alcaldessa segur que seguirà fent i que 
segur que ens trobem per aquí o per allà, però sempre 
pensant en els mateixos. Moltes gràcies, diputada.

Ho votarem tot a favor, no perquè sigui la diputada 
Ventura, que podríem fer-ho amb una rauxa, així..., 
perquè ho compartim, com tantes altres vegades.

El primer punt és un fet molt greu d’aquesta manca 
de sensibilitat en aquest sentit, doncs, del Partit Po-
pular, perquè està molt claret, eh?: aquell que cobra 
una prestació està controladíssim; aquell que fa frau 
fiscal, evasió fiscal..., ja ho trobarem un altre dia. Per 
tant, era important posar-ho, malgrat que la consellera 
ja va dir que havien parlat... Aquí sí que m’agradaria 
dir-li una cosa a la consellera. Vostè ens va explicar 
aquí que va parlar amb Hisenda, que va parlar amb el 
Govern... Jo crec que això mereixia el que es diu po-
pularment un «canutasso», mereixia sortir i dir: «Mi-
ri què estan fent amb els més vulnerables, miri què 
estan fent.» I de vegades penso que tampoc ho va fer 
amb tanta contundència, consellera, perquè a Catalu-
nya també ens passa que hi ha algunes ajudes que són 
incompatibles amb d’altres, malgrat que la gent les ne-
cessiti molt. No és aquest espoli, diríem, eh?, però això 
ens està passant: hi ha incompatibilitat d’ajudes en per-
sones que necessiten les dues. I crec que això també és 
una manera, diríem, de no donar les prestacions que 
les persones o famílies, en aquest sentit, necessiten.

Estem totalment d’acord amb el punt 2. Ho vam par-
lar, ho diu l’informe del síndic, ho reconeixem tothom:  
cal desinstitucionalitzar l’acolliment, cal potenciar i cal  
desplegar les famílies acollidores especialitzades, que 
no s’ha fet, i posar en valor les famílies acollidores 
alienes, famílies que són generoses, a les quals hem 
de fer una tasca de reconeixement, però que també 
hem d’ampliar i protegir.
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Sobre el punt 3, també totalment d’acord: és un enfor-
timent dels CREDA i és un enfortiment de tots aquells 
recursos necessaris per a alumnes amb necessitats 
educatives especials.

Pel que fa al punt 4, és, com sempre, donar  compliment 
a una moció que, lamentablement, aquest Parlament, 
doncs..., el Govern ha deixat de fer. Ja és prou greu que 
siguin sis mesos, que ja és molt temps, però el que no 
es pot és esperar a tot un curs. Per tant, agrairíem que 
en això el Govern entrant sigui sensible –creiem que ho 
serà, eh?, sobretot si hi ha un govern alternatiu–, per po-
der-ho, doncs, desplegar.

I el fet també de donar a conèixer aquesta anàlisi en 
tres mesos, que al final han pactat, del sistema inte-
grals de prestacions econòmiques, és fonamental –és 
fonamental. Ho hem dit nosaltres, ho diu la Fedaia, ho 
diu UNICEF, ho diu Save the Children... Hi ha propos-
tes per garantir aquest nivell de vida adequat. Sense la 
infància apoderada no hi ha futur, ni hi ha un país nou, 
ni hi ha un país lliure, ni hi ha res, diríem, que pugui 
ser pensat, doncs, d’una altra manera.

I nosaltres sí que compartim que hi hagi una llei d’in-
fància. Volem superar la paraula «maltractament», i, a 
més a més, ho dic molt tranquil·lament també: jo vull 
que en aquesta llei es parli que és violència i atac als 
drets humans desnonar infants. Ara mateix tenim in-
formes de quantes famílies estan desnonades, però no 
sabem, en aquestes famílies, quants infants han estat 
desnonats, i això no ens ho podem permetre. No ho 
sabem, no sabem res. I volem saber, volem indicadors 
per saber-ho i, a més a més, el que volem és que, en 
una llei de violència, entre altres coses, però ens sem-
bla fonamental que es digui claríssimament que no es 
pot desnonar una família amb infants, perquè ja sa-
bem..., i ara no tinc temps de fer el relat de què succe-
eix amb els infants que han estat desnonats, com han 
viscut. I això és una violència, violència directa i atac 
als drets humans.

Per acabar, hi ha hagut baix nivell de desplegament de 
la llei, hi han hagut moltes situacions que ens han fet, 
doncs, veure que la infància no ha estat en el centre, 
com avui aquí s’ha dit. Però el que ens sembla més 
greu és que es vulgui amagar el cap sota l’ala. Hem es-
tat anys sense reconèixer que hi havia pobresa infan-
til; també ho han fet a Barcelona, i avui surt l’informe: 
un dictamen, amagat des del mes de desembre, on es 
diu la desigualtat creixent i la pobresa infantil a Bar-
celona. No s’amaguin ni de números 4, ni de números 
5, ni els caps sota les ales. El que cal és dir que, amb 
una pobresa infantil del 30 per cent, ni lliure, ni just ni 
res, i tenim la possibilitat de capgirar-ho. Vostès no ho 
han posat en el centre. Aquí hi ha grups que hem em-
pentat perquè la infància estigui en el centre, entitats 
que han empentat perquè la infància estigui en el cen-
tre, però quan es retalla la renda mínima i es deixen 
deu mil infants en pobresa, quan es diu que hi ha cin-
quanta mil infants en risc de malnutrició i es diu que 
això és mentida, no s’afronta, s’amaga el cap sota l’ala. 
Esperem que això ja no passi mai més.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, té la paraula el diputat José Manuel Villegas.

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, presidenta. Consellera, diputados y dipu-
tadas, se trae a este Parlamento otra vez una moción 
sobre infancia. Nosotros coincidimos en que las polí-
ticas de infancia y juventud deben ser prioritarias pa- 
ra cualquier gobierno, para cualquier legislativo y  
para cualquier sociedad que se precie y que tenga unas 
mínimas aspiraciones de justicia social, pero son es-
pecialmente prioritarias en una época de crisis como 
la que estamos viviendo desde hace ya muchos años, 
demasiados años, en Cataluña. Una crisis que está ha-
ciendo que un colectivo, el de jóvenes y niños, sea espe-
cialmente vulnerable por su situación económica y por  
las cifras de riesgo de exclusión que en este ámbito, 
pues, se están dando y estamos viendo que se hacen 
públicas, cifras inaceptables que necesitan de actua-
ción decidida por parte de los poderes públicos.

Es verdad que en Cataluña estamos trabajando estas 
políticas desde un principio de consenso, que es el 
Pacto por la infancia y la juventud, pero no podemos 
ser autocomplacientes; al revés, dentro de ese ámbito 
y dentro de ese consenso debemos ser exigentes para 
seguir avanzando. Y entiendo que la moción presen-
tada está, pues, dentro de ese ánimo de autoexigencia 
al legislativo y de exigencia al Gobierno, para seguir 
avanzando en esas metas que están descritas en ese 
consenso firmado en este Pacto por la infancia y la ju-
ventud.

Y en ese ámbito se nos presentan una serie de  medidas 
muy concretas, de distintos ámbitos, y que ya adelanto 
que nuestro grupo va a apoyar, va a votar favorable-
mente a todas ellas.

Hay unas medidas que se refieren específicamente a 
medidas de tipo económico, los puntos 1 y 5. El pun-
to 1, muy concreto también, sobre inembargabilidad 
de determinadas prestaciones de urgencia social y de 
exención de tributación de las mismas. Creemos que 
es de justicia que estas medidas se puedan adoptar, 
que se pida al Gobierno de España que se adopten. 
Y nos congratulamos de la intervención del represen-
tante del Partido Popular anunciando que esto va a 
ser así en un futuro próximo. Esperemos que sea así. 
Y también en este caso seremos exigentes en el cum-
plimiento de ese compromiso.

La segunda medida de carácter económico, el punto 5, 
es no tan concreta, es más amplia; habla de sistema-
tizar las prestaciones económicas que tienen que ver 
con la pobreza infantil; sistematizar y mejorar, por-
que, insisto, es necesario que en una situación de cri-
sis económica en la que nos mantenemos pese a unas 
expectativas razonablemente favorables, la situación 
de muchos de nuestros jóvenes y niños en el aspecto 
económico sigue siendo precaria y, por lo tanto, tene-
mos que seguir sistematizando –está bien– todo el sis-
tema de prestaciones, pero también mejorándolas para 
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llegar al gasto en políticas de infancia que nos hemos 
planteado, ir acercándonos a la media europea.

Aparte de estas medidas económicas, se plantean en 
la moción otras medidas; algunas de carácter institu-
cional: el punto 2, donde habla de seguir trabajando e 
impulsar programas para favorecer el número de fa-
milias de acogida. Creemos que este es un punto im-
portante. En la presentación que nos hizo el síndic en 
la última comparecencia ante la Comisión de Infancia, 
en su informe se podía ver que nos está costando incre-
mentar el porcentaje de niños en familia de acogida, 
frente al porcentaje de niños que están en instituciones, 
y él nos decía que había que seguir trabajando en esa 
línea. Por lo tanto, creemos que también es importan-
te el hacer más de lo que se ha hecho hasta ahora en la 
línea de que tengamos más familias de acogida para 
nuestros jóvenes y niños tutelados.

Después, se habla también de políticas educativas. 
Obviamente, la educación inclusiva hay que creérsela, 
hay que defenderla, pero luego hay que poner también 
medios para que sea eficiente, si no, al final, no nos 
sirve de nada. En política sanitaria, de salud mental, 
otra vez pedimos que se cumpla una moción aprobada 
en este Parlamento. Pues seguiremos pidiendo que las 
mociones se cumplan.

Y también vamos a votar a favor del punto 6, a favor 
de la Ley contra la violencia en el ámbito de la infan-
cia y la juventud. Nos alegramos del consenso alcanza-
do en los cinco primeros puntos, y añado que nosotros 
también votaremos a favor del punto 6.

Nada más.

Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores 
diputados.

La vicepresidenta primera

Pot intervenir, pel Grup Mixt, la diputada Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Bon dia. Per a posicionar la CUP - Alternativa d’Es-
querres en aquesta moció. Nosaltres també votarem a 
favor de tots els punts de la moció.

Volem fer unes reflexions al voltant del que demana 
i al voltant del posicionament sobre el que demana, i 
començant per una cosa bastant òbvia, no? I, com als 
castellans els agrada dir, que s’anunciï ara que Monto-
ro va dir la setmana passada que no embargarien els 
ajuts, doncs, a buenas horas, mangas verdes; a buenas 
horas, perquè això que sembla una cosa que és bastant 
òbvia, no?, era una metàfora bastant lamentable que  
mostra el tarannà del Govern de l’Estat espanyol,  
que fa amnisties fiscals, que no persegueix suficient-
ment el frau fiscal, que no controla els rics, que abaixa 
impostos als rics, que fa que les rendes de treball su-
portin tota la càrrega fiscal, i en canvi mira amb lupa 
qualsevol ajut social que puguin tenir les classes po-
pulars, qualsevol ajut social que és necessari per a la 
subsistència.

Per tant, nosaltres no ens congratulem de l’anunci 
del Partit Popular; simplement li diem que lamentem 
que arribi tan tard, lamentem que sigui una mesura 
electoralista i lamentem la curta volada i el tactisme 
d’aquesta mesura justament ara, quan hauria hagut de 
ser fa..., bé, mai s’hauria hagut d’implantar.

Després, votarem a favor sobre les reflexions que fan 
de l’acolliment familiar, no només per l’informe de 
què es parlava abans sobre el síndic, que entenem que 
d’alguna manera ve a explicar una cosa òbvia: que una 
mesura que es creava els anys noranta ara encara se-
gueix sent una mesura subsidiària. I segueix sent una 
mesura subsidiària i no paren de créixer les deman-
des de menors en residències perquè aquesta mesura 
no s’ha desenvolupat. I tot i que es digui que és la me-
sura més eficient respecte a l’acolliment, ara mateix 
hi ha tres-cents menors que han de ser en residències  
perquè no s’ha desenvolupat suficientment aquesta 
mesura, com és l’acolliment familiar. I, si no s’ha de-
senvolupat, hi tornem a insistir, és perquè no se li ha 
donat la importància que tenia.

Sobre el tercer punt i l’atenció dels alumnes amb ne-
cessitats educatives, també ho compartim, també hi 
estem a favor. Estem totalment d’acord a potenciar 
precisament al màxim l’escola inclusiva, i aquest mo-
del, diguéssim, d’escola inclusiva que també integra 
l’alumnat amb necessitats especials.

D’alguna manera, no podem passar per alt la reflexió 
que fem al voltant del que ha passat en l’escola inclu-
siva, i és que tampoc s’han reservat o en tot cas tam-
poc s’ha tingut massa miraments al voltant de l’escola 
inclusiva. I l’obvi o com ho podem comprovar és amb 
les retallades que ha patit, amb les retallades que ha 
patit els últims quatre anys, i amb les retallades que 
han suposat que dels 12.031 alumnes queia a 11.657 el 
2012. I, per tant, com les mesures d’austeritat també 
han anat a parar a aquests col·lectius amb més neces-
sitats, que són els alumnes amb necessitats educatives 
especials.

Sobre la pobresa infantil, jo diria que sempre fem la 
mateixa intervenció, que és la intervenció..., que nos-
altres entenem que la situació dels infants i el benestar 
dels infants ha de quedar fora de tot tactisme polític, 
fora, per tant, de tot programa polític, sigui d’esquer-
res o de dretes. Que els infants tinguin una vida dig-
na i, per tant, que estiguin fora de viure situacions de 
pobresa hauria de ser una mesura ètica de qualsevol 
govern, sigui de dretes, d’esquerres, o del que sigui, o 
de centre.

I perquè això passi, no són suficients les mesures pal-
liatives, no són suficients les mesures d’urgència, no 
són suficients els pactes grandiloqüents que després 
acaben concretant-se en ben poc. Perquè això pas-
si, perquè els infants quedin fora del tactisme polític, 
perquè els infants quedin fora del fet que governi qui 
governi tindran una vida digna, nosaltres diríem que 
calen mesures estructurals, diríem que calen mesures, 
sobretot, que vagin a igualar la renda de totes les per-
sones i, per tant, de les classes populars.

Catalunya no es pot permetre que gairebé el 30 per 
cent dels seus menors siguin pobres, no es pot perme-
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tre que en 220.000 famílies, tots els dos membres de 
la família estiguin a l’atur, no es pot permetre que la 
pobresa i, per tant, les desigualtats de classe cada ve-
gada segueixin creixent; en definitiva, no es pot per-
metre que es faci cap mena de tactisme, cap mena de 
pacte grandiloqüent al voltant de la pobresa infantil i 
que no es duguen a terme mesures concretes. I les me-
sures concretes, per nosaltres, com hem dit, no poden 
ser pal·liatives, han de ser estructurals.

Sense més, votarem a favor de la moció.

La presidenta

Per pronunciar... Ai, l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies, presidenta. Primer, el meu reconeixe-
ment a la veu ferma i serena del sud de l’Ebre de la se-
nyora Núria Ventura. Anunciar el meu vot favorable a 
aquesta moció.

Tres de cada deu nens i nenes a Catalunya són pobres. 
Aquesta és una moció nova que crec que ens hauria 
de fer reflexionar. Perquè l’únic camí com a mesu-
ra  estructural que va en alguns països és que de les 
prestacions econòmiques els titulars siguin els nens, 
gestio nades pels seus tutors, pares o mares o qui sigui 
que en tingui la tutoria. Aquest és un camí extraordi-
nàriament important, que crec que hem de ser valents. 
Perquè ratlla l’absurd que embarguem ajuts socials per 
donar-los-els per una altra banda; és que ratlla, a part 
de la mala consciència, ja l’absurd, eh?

Però les mesures que planteja aquesta moció van en 
aquest camí: escola inclusiva; cal un professional lí-
der especialitzat entre els EAP, els CDIAP i el CSMIJ, 
perquè a vegades compliquem molt les intervencions; 
així com cap nen sense una família d’acollida.

I per altre costat hem de fer visible, ho deien vostès, la 
violència. Hem fet més visible la violència de gènere, 
amb totes les dificultats, però encara està en un àmbit 
molt privat la violència psicològica, el maltractament 
social dels nens.

I acabo, perquè al tema de salut mental..., ja tenim da-
des a Catalunya de com estan incrementant-se els pro-
blemes de salut mental amb aquesta crisi, d’aquests 
nens i nenes que, per allà on han nascut, amb la famí-
lia vulnerable, doncs, tindran en el present i en el futur 
moltes més dificultats.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, per pronunciar-se sobre les esmenes, la 
il·lustre senyora Núria Ventura.

Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. Tot i que no hi havia esmena, co-
mençaré pel punt número 1, per les afirmacions fetes 
pel diputat del Partit Popular respecte a la inembarga-
bilitat dels ajuts socials i la necessitat de no-tributació, 

dels matisos. Faria meves, inclús, les seves paraules 
en la seva intervenció, dient que, sí, és cert, el minis-
tre ha fet aquestes declaracions, però ara el que hem 
de fer és passar de les paraules i dels titulars als fets, i 
garantir que aquesta situació no torni a succeir i, evi-
dentment, revertir aquesta gran injustícia que hem pa-
tit aquests darrers mesos i que han patit milers i milers 
de famílies i milers i milers d’infants que també eren 
titulars d’aquestes ajudes i que han vist com s’embar-
gava els comptes dels seus pares per aquest motiu, i 
per ajudes que, ho he dit abans, no només fan refe-
rència al lloguer d’habitatge, que n’ha parlat la senyor 
Massana, sinó també a altres com menjadors escolars. 
I, per tant, és una situació que hem de revertir de ma-
nera immediata.

Hem transaccionat el punt número 2, el punt núme-
ro 3 i el punt número 5; el primer, amb Convergència 
i Unió i amb Esquerra Republicana, que també havia 
presentat una esmena al respecte, i el segon i el tercer, 
amb Convergència i Unió.

Hem parlat ja, en el primer torn d’intervenció, de la 
necessitat de desplegar el programa de famílies aco-
llidores especialitzades, tal com ens demana també la 
Llei de drets i oportunitats en la infància i l’adolescèn-
cia. En més d’una ocasió, des del nostre grup parlamen-
tari hem criticat la lentitud amb què s’està desplegant 
la llei, i avui, evidentment, aquesta n’és una mostra, el 
tema de l’escola inclusiva.

I també hem transaccionat «donar a conèixer en el ter-
mini de tres mesos» –hem ampliat d’un a tres– «l’anà-
lisi del Govern per a configurar un sistema integrat de 
prestacions econòmiques per a combatre la pobresa 
infantil, tot identificant les prestacions existents i les 
possibles millores, amb la finalitat precisament de des-
plegar normativament els drets dels infants a un nivell 
de vida adequat i establir criteris per assegurar-lo»; un 
punt que a la vegada ens ajudarà també a saber on som 
i a establir mesures per a revertir aquelles situacions 
que no es poden tornar a produir, i a fer també més 
efectives, més eficaces les polítiques d’infància, que 
sabem que a Catalunya tenen un índex bastant baix en 
aquest aspecte.

Ja acabo, amb el punt de la Llei de mesures integrals 
per a combatre la violència contra la infància i l’ado-
lescència. Em sap greu que aprovem..., o estic con-
tenta per aprovar els cinc primers punts per unanimi-
tat; em sap greu que finalment no hàgim arribat a un 
acord sobre aquest punt, perquè estem parlant, deia al 
principi, no de maltractaments, sinó de violència amb 
 majúscules; estem parlant de desatenció, de negligèn-
cia, de violència física i mental, d’abusos sexuals o de 
maltractament, entre altres formes de violència, i ens 
trobem, a més, en una societat en què només les for-
mes més cruels d’agressió són considerades violència, 
quan aquesta va molt més enllà dels casos extrems. I la 
nostra obligació, com a diputats, com a diputades, és 
 actuar. I, per tant, creiem, des del Grup Parlamenta-
ri Socialista, que l’opció més adequada és la redacció 
d’una llei i no d’un decret o d’un protocol.

I si em permet, president, aquests últims segons, gràcies  
sobretot a les paraules de les diputades Marina Geli, 
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Laura Massana i Agnès Russiñol; hem compartit molts 
moments en aquesta darrera legislatura, sobretot a la 
Comissió d’Infància. Ha estat un plaer treballar pels 
drets dels infants i posar sobretot la mirada i aquesta 
situació en l’agenda política. I encoratjo tots els que 
continueu sobretot a impulsar la Comissió d’Infància i 
a plantejar tots aquests temes en la propera legislatura.

Gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(Jordi Turull i Negre demana per parlar.)

Senyor Turull.

Jordi Turull i Negre

Gràcies, presidenta; per demanar votació separada del 
punt número 6.

La presidenta

D’acord. Molt bé.

(Pausa llarga.)

Passem a la votació d’aquesta moció.

I votarem en primer lloc el punt 6.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 49 vots a favor, 65 en contra.

Votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 114 vots a favor.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els espais naturals (tram. 302-00308/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els espais naturals. Presentada pel Grup Socialista, té 
la paraula l’il·lustre senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Senyora vicepresidenta, senyora consellera, secretari 
de Medi Ambient del Govern, senyores diputades i se-
nyors diputats, en trenta-cinc anys a Catalunya hem 
passat de tenir espais amb algun sistema de protecció 
d’un 1 per cent del territori a pràcticament un 30 per 
cent del territori. Si analitzéssim la xifra des d’aques-
ta perspectiva, podríem concloure que no està mala-
ment, no? Ara, si fem una aproximació més de zoom a 
la realitat, veiem que aquests darrers quatre anys hem 
perdut, s’ha perdut, un temps important. Perquè con-
servar el patrimoni natural de Catalunya és, des del 
nostre punt de vista, una necessitat i un repte imme diat 
com a país. I contemplem quatre anys de deixadesa en 
aquest camp, i de retallades pressupostàries. Jo crec 

que és el sector, el vector, de les polítiques governa-
mentals que ha patit una retallada més gran, des d’un 
punt de vista pressupostari, des de l’any 2011 fins avui.

Ho hem dit en més d’una ocasió: el president Mas es 
va equivocar quan va prendre la decisió de dividir les 
competències en medi ambient en dues conselleries. 
Es va equivocar perquè no va establir prevalences en 
les polítiques ambientals. I un té la sensació que l’an-
terior titular d’una de les parts d’aquestes competèn-
cies, el conseller d’Agricultura, feia una aproximació 
a les polítiques de medi natural a través de la finestra 
del cotxe oficial. Perquè, més enllà d’aquesta aproxi-
mació, hem vist com hi havia una visió absolutament 
agrarista des de la seva conselleria i de poca atenció a 
les polítiques ambientals. 

I la conservació de la biodiversitat –ens ho diuen tots els 
organismes internacionals, també la Fundación Bio- 
diversidad, que té un prestigi reconegut a nivell mun-
dial– és una font de béns i serveis que no podem no 
tenir en compte. És a dir, dit d’una altra manera: hau-
ríem de ser capaços de fer una aproximació a la comp-
tabilitat nacional no només des de la visió del producte 
interior brut, sinó també des de l’aportació de serveis 
econòmics que el medi natural aporta a l’economia del 
país, des de serveis d’abastament, o serveis de regula-
ció..., fins i tot serveis culturals, socials i turístics. Si 
féssim cas també a aquesta aproximació econòmica, 
com ja fan altres països... A vegades, el president de 
la Generalitat diu: «Volem que Catalunya s’assembli a 
Dinamarca.» Doncs apa que no ens falta tros, per as- 
semblar-nos a Dinamarca, no?, i a l’aproximació 
 també als tipus de comptabilitat nacional que es fan 
aprofitant els vectors importants del sector mediam-
biental. És fonamental també tenir en compte les po-
lítiques de protecció del medi natural perquè és una 
part fonamental per fer front al canvi climàtic... Ho 
torno a dir: és una font d’aportació de recursos eco-
nòmics a l’economia local d’aquest 30 per cent del ter-
ritori que té algun sistema de protecció; alguns més 
amplis, altres més reduïts. Però per poder fer aques-
ta aproximació a l’economia local d’aquests territoris, 
prèviament hi ha d’haver una aposta pública en forma 
de recursos pressupostaris.

I creiem que un dels grans reptes que té el país i un 
 tema que podem passar, o que hem de posar, en el pas-
siu del Govern és la no-elaboració de la llei de bio-
diversitat i patrimoni natural. Podríem censurar el 
Govern per no haver fet aquesta llei, que l’ha prome-
sa tantes vegades, que fins i tot hi han hagut mocions 
d’aquest Parlament que s’han aprovat –en recordo una 
darrera del Grup d’Iniciativa per Catalunya– i que el 
Govern sistemàticament ha incomplert –sistemàtica-
ment ha incomplert. 

Volíem posar aquest tema en el darrer Ple d’aquesta 
legislatura, perquè és un deure que la propera cam-
bra, els propers diputats i diputades que surtin del pro-
cés electoral del 27 de setembre, més enllà d’algunes 
de les qüestions que estan dia sí i dia també a l’agen-
da política..., aquests temes, que són fonamentals, els 
hauran d’abordar.

Gràcies, presidenta.
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La vicepresidenta primera

Hi han presentat esmenes el Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, i té la paraula la diputada Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Consellera, diputades, diputats, 
bé, avui, la moció que ha presentat el company Ter-
rades jo entenc que és com una declaració de princi-
pis. Perquè els punts que hi ha a la moció ja els hem 
aprovat, estan tots aprovats. Per això, jo..., bé, no re-
provarem el Govern, perquè és l’últim Ple i estem 
tots molt ecumènics, però no em diran que una estira-
da d’orelles, com a mínim, sí que es mereixia, el Go-
vern. Almenys en un dels punts: amb el de la llei de la 
biodiversitat i medi natural, que va ser un punt d’una 
moció, una moció que va ser full de ruta, que el movi-
ment ambientalista va agafar amb molt d’interès i que 
vam fer l’esforç entre tots i totes de poder aprovar al 
febrer del 2014. I miro la senyora Cristina Bosch, en 
Marc Sanglas, el Matías Alonso... Tots vam fer l’es-
forç de treballar en aquesta moció perquè s’aprovés, 
amb l’esperança que almenys algun dels punts es com-
plirien. No ha estat així, desgraciadament. I amb els 
altres punts, el mateix, que no hi entraré.

Per tant, el balanç de les polítiques ambientals, el ba-
lanç de les polítiques de cura de la Terra, de cura de la 
biodiversitat, hem de dir que és molt pobre, que han 
sigut cinc anys de lluitar i aconseguir molt petites co-
ses. I, a més, no ho repetiré, amb dos departaments 
que d’alguna manera tenien les competències separa-
des i no s’acabaven de posar d’acord. 

Però jo crec que hem de tenir esperança. Hem de tenir 
esperança, i sobretot hem de pensar que en el futur..., 
si no incorporem aquestes polítiques no tenim futur. 
I això, el tema verd, no ha de ser un tema dels d’Ini-
ciativa. Nosaltres ja ho portem. Ha de ser de tots i de 
totes. El tema verd és un tema transversal. La dreta 
europea també incorpora el tema verd. Perquè sense 
això no hi ha futur. Miri, ho diu l’encíclica del papa. 
Aviso d’això als democratacristians: llegeixin l’encí-
clica del papa. L’encíclica del papa en què, a més –la 
Laudato si, no?–, ell parla de «la cura de la casa comu-
na». Parla de «la cura de la casa comuna», parla del 
canvi climàtic, parla del fet que no hem de posar la 
maximització de beneficis per sobre de la cura aques-
ta de la biodiversitat, perquè hem de poder deixar als 
que vindran..., allò com ho hem trobat. Però no només 
el Laudato si del papa Francesc. També en altres filo-
sofies, no? A mi m’agrada molt la filosofia ubuntu, dels 
bantus d’Àfrica, no?, que ells diuen que el que hem de 
fer és donar i rebre. Clar, si a la Terra només li traiem 
i no li donem, no li fem cura, arribarà un moment que 
no podrem viure en el planeta. Per tant, hem de te-
nir cura: cura de les altres persones..., que hi ha, però 
també cura del medi en què vivim.

I Catalunya és un país petit, és un país densament po-
blat. I, per tant, si no tenim cura de tots aquests ele-
ments, si no fem possible que l’aire sigui respirable, 
que l’aigua sigui potable, que els rius portin aigua fins 
a la desembocadura, si no cuidem la biodiversitat, si 

no acceptem que el canvi climàtic ha de ser un te-
ma transversal també a totes les altres polítiques, si 
no som capaços d’asseure en una taula persones que 
tenen interessos contraposats i, en comptes d’atiar 
 aquestes diferències, fer pedagogia perquè es puguin 
trobar... I parlo d’ecologistes, o conservacionistes, i pa-
gesos, de conservacionistes i pescadors... Hem de ser 
capaços d’asseure’ns en una taula i arribar a aquests 
punts comuns de conservació. I també amb la indús-
tria. Amb la indústria és superimportant. La indústria 
ha de canviar. La indústria ha d’entendre que no pot 
externalitzar els costos ambientals. La indústria ha de 
fer aquest canvi, aquest xip, no? I, de fet, afortunada-
ment, alguns empresaris, alguns industrials, ja ho fan. 
I s’ha de continuar fent pedagogia. I aquí discrepo, 
que veig el secretari Llebot... No només pedagogia. En 
temes de qualitat ambiental, secretari, sap que a ve-
gades amb la pedagogia no n’hi ha prou, eh? Desgra-
ciadament, s’ha d’anar, a vegades, amb la pastanaga i 
el bastó. Pedagogia i multes quan calgui. Multes per 
fer aquell principi que qui contamini pagui. Perquè, 
al final, aquest que contamina acaba produint un mal 
a tota la societat. I, per tant, això no pot sortir gratis, 
no pot sortir debades, això ha de tenir un cost. Quan 
una paperera contamina un riu, com ha passat ara fa 
poc en el meu territori, al Francolí, quan una empresa 
contamina l’aire, això crea un perjudici a tota la so-
cietat. I, per tant, igual que aquestes empreses creen i 
generen riquesa, quan creen un mal també hauran de 
pagar aquests costos. I a vegades, desgraciadament, hi 
han costos d’aquests que són irreversibles, o que cos-
ten molts diners, i ens costen diners a tots, eh? I pen-
sin, per exemple, en la descontaminació dels tòxics de 
Flix. 

Per tant, jo..., el que m’agradaria és que el proper go-
vern que surti, aquest eix verd, l’incorpori, treballi per 
una economia circular, treballi per anar excloent la 
cultura de l’obsolescència programada i, sobretot, tre-
balli per fer efectius...

La vicepresidenta primera

Diputada...

Hortènsia Grau Juan

...els principis –i acabo, presidenta– de reduir, reciclar, 
reaprofitar, perquè tots... (La vicepresidenta primera 
retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta continua 
parlant uns moments.)

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, té la paraula la diputada 
Rosa Amorós.

Rosa Amorós i Capdevila

Bé, molt bon dia. En primer lloc, voldria començar 
comentant que valorem molt positivament el canvi 
d’adscripció de les competències de medi natural i 
biodiversitat del Departament d’Agricultura al de Ter-



Sèrie P - Núm. 120 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 24 de juliol de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 58.4  12

ritori i Sostenibilitat, perquè aquest és el departament 
de referència que millor ens pot defensar els interessos 
d’aquests espais que formen part del nostre patrimoni 
natural.

Les polítiques de conservació del medi natural han 
patit una reducció pressupostària superior a la mitja-
na i una pèrdua constant de recursos humans i mate-
rials. A la pràctica, això fa molt difícil el compliment 
dels objectius establerts, tant per les mateixes normes 
de creació dels parcs com les obligacions legals crei-
xents derivades del marc normatiu internacional, entre 
altres motius. En particular, els parcs naturals i el parc 
nacional han perdut gran part de les eines de treball 
que són imprescindibles.

El mateix conseller Vila explicava a la interpel·lació 
que el Govern que sorgeixi de les eleccions, i també 
el Parlament, té dos grans desafiaments: la gestió dels 
espais naturals i resoldre les qüestions de governança. 
I per fer-ho caldrà una dotació pressupostària adient. 
Haurem de fer realitat un pla director de sistema d’es-
pais naturals protegits de Catalunya que inclogui tots 
els espais i tipologies de protecció i que s’homologui 
d’acord amb els criteris de la Unió Internacional per a 
la Conservació de la Natura. I per aconseguir-ho cal-
drà molt consens per establir uns objectius de conser-
vació concrets i mesurables per a cada espai natural, 
així com els objectius relacionats amb l’activitat eco-
nòmica, l’explotació dels recursos naturals i l’activitat 
turística, i que siguin tots ells compatibles amb l’ob-
jectiu de conservació i protecció del medi natural.

I, dit això, a continuació els passaré a comentar el po-
sicionament dels diferents punts de la moció. Pel que 
fa al punt 1, d’aturar l’execució del pla de gestió, de 
fet, en l’actual context de transferències a la conselle-
ria de Territori i Sostenibilitat, aquest pla ja ha quedat 
aturat. Hem de reconèixer que en el pla és la prime-
ra vegada que es defineixen accions decidides en un 
acord de govern i en aquesta matèria, però és evident 
que ha estat mancat del suport necessari des del seu 
inici, perquè, a banda de la complicitat de les juntes 
rectores dels parcs, ens consta que força entitats i or-
ganitzacions científiques hi estan en contra. Calia un 
procés exhaustiu d’informació i també la participació 
del territori, cosa que no s’ha fet. Per tant, i per ser 
conseqüents, tornarem a votar a favor d’aturar l’execu-
ció d’aquest pla de gestió.

Pel que fa al punt 2, hi votarem a favor també per-
què les pèrdues de pressupost i de recursos humans es 
van produir sobretot al començament de la crisi, però 
tot i que els dos darrers anys s’han anat mantenint, no 
han estat suficients i en aquests moments és molt impor-
tant revertir aquesta situació i alhora evitar la precarietat 
dels llocs de treball, democratitzar el seu funcionament 
tenint en compte el territori i estructurar bé els equips 
de treball existents.

Pel que fa al punt 3, comentar que els expedients de 
remoció dels cinc directors dels parcs afectats –Ai-
güestortes i Sant Maurici, Cadí-Moixeró, Zona Vol-
cànica d’Olot, Aiguamolls de l’Empordà i el Cap de 
Creus–, d’un total de dotze espais, ja estan aturats, i 
ens consta que fins i tot hi ha un compromís exprés 

dels actuals responsables polítics al respecte. Ja hi và-
rem votar a favor en una altra moció i per tant és cohe-
rent que ho tornem a fer en aquests moments.

Pel que fa al punt 4, d’aprovar el Projecte de llei de 
biodiversitat i de patrimoni natural, aquesta propos-
ta forma part d’un paquet de mesures proposades pel 
conjunt de les entitats ambientals, organitzacions, col-
legis professionals i acadèmics, entre d’altres. De fet, 
el Govern ja va anunciar a l’octubre del 2014 que im-
pulsava la Llei de biodiversitat per a garantir la con-
servació del patrimoni natural i convertir-lo en un 
revulsiu econòmic per al territori. Deien que esdevin-
dria la norma bàsica de conservació i ús sostenible de 
la biodiversitat i el patrimoni natural de Catalunya, i 
substituiria l’actual Llei d’espais naturals, vigent des 
de l’any 1985. Però no només no ha fet la llei, sinó 
que, com ja s’ha indicat abans, no s’han complert al-
tres compromisos adquirits, com la presentació durant 
l’any 2014 de la memòria preliminar de la Llei de bio-
diversitat i patrimoni natural. Per tant, hi votarem a 
favor perquè és imprescindible tirar endavant una pro-
posta de gestió del patrimoni natural i la biodiversitat 
que sigui moderna, eficaç i d’acord amb tots els sec-
tors implicats i també del país.

I, ja per finalitzar, en definitiva, comentar que els parcs 
naturals i els espais naturals protegits formen part del 
nostre patrimoni natural i també són una font de ri-
quesa. Per aquest motiu hem de trobar un equilibri 
entre el que suposa la conservació i la mateixa dina-
mització d’aquests espais. De fet, els pagesos i els ra-
maders són els jardiners del territori perquè hi han 
viscut, treballat i l’han conservat des de generacions. 
I per a ells especialment per a totes aquestes perso-
nes que han decidit desenvolupar la seva vida en con-
tacte amb la natura i a més s’hi volen guanyar la vida 
honestament, per a totes aquestes persones específica-
ment, hem de treballar per a fer una gestió eficient del 
medi natural que faci compatible la seva conservació 
amb el gaudiment de les persones que s’estimen la na-
tura i alhora que permeti també la generació de rique-
sa per a la gent del territori. Per tant, dit això, tenim 
un gran repte de país, tant per a nosaltres com per a 
les futures generacions que ens vindran al darrere.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Pot intervenir, pel Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, la diputada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, estem en un 
moment d’incertesa política, a dos mesos i escaig d’unes 
eleccions, i per tant d’un govern que no sabem quina 
serà ni quines seran les seves prioritats. Per tant, crec 
que en primer lloc hem de contextualitzar aquesta mo-
ció, incloure-la en un marc de futur incert, que no sa-
bem què farà per exemple pel que fa referència al que 
avui ens ocupa. Coincidirà amb mi, diputat Terrades, 
que la moció que votarem està plenament contamina-
da per un avançament de la legislatura. I és evident 
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que el resultat de les votacions d’avui no sé fins a quin 
punt, doncs, seran vinculants.

En primer lloc, hi donarem suport perquè és cert, tal 
com reflecteix la moció, que hi ha una manca de con-
sens en una part important del sector a l’hora de ges-
tionar els espais naturals protegits. Coincidim en el 
punt primer de la moció, i més tenint en compte el mo-
ment en què es debat, en el fet que cal aturar l’exe-
cució del pla 2015-2020. Fa falta més diàleg amb el 
territori a l’hora de gestionar no solament els parcs na-
turals protegits, sinó també els que no ho són, tenint 
en compte que ocupen gairebé una tercera part del 
territori, i en tant que, com deia el diputat en la seva 
interpel·lació, són un actiu econòmic de primer ordre i 
un patrimoni col·lectiu que cal preservar per a les fu-
tures generacions. Refer aquest pla de gestió, de mo-
ment aturar-lo, ho veiem coherent si tenim en compte 
aquesta manca de consens amb el sector afectat. I de 
la mateixa manera ens afegim a la petició del Partit 
Socialista que es mantingui la paralització de l’expe-
dient de remoció dels actuals directors i responsables 
dels parcs naturals.

En segon lloc, coincidim que hi ha hagut una pèrdua 
de dotacions pressupostàries i de recursos humans en 
aquests darrers anys pel que fa a la gestió dels espais 
naturals; hi ha hagut una retallada fruit de la recessió 
econòmica però també perquè les prioritats d’aquest 
Govern, doncs, no han estat pas les persones i el medi 
ambient. Com bé sabem, doncs, han promogut altres 
interessos, han invertit els seus interessos en altres  
tipus de qüestions que, contràriament, en lloc de be-
neficiar els catalans i el seu entorn, el que han fet és 
destruir-ho tot.

I en tercer lloc parlem del Projecte de llei de biodiver-
sitat i del patrimoni natural. Quant temps fa que roda 
pel Parlament? Quant temps fa? I, bé, nosaltres tam-
bé hi donarem suport, encara que és una mica absurd 
quan estem parlant en el darrer Ple de la legislatura 
sobre aquest projecte de llei. Potser amb una mica de 
sort i depenent de quant durarà la següent legislatura, 
doncs, potser ens en sortirem i aconseguirem aprovar 
aquest projecte de llei.

Per tant, considerem que, a més d’aprovar-se aquest 
projecte, sempre tenint en compte les veus del terri-
tori, escoltant el territori, caldrà a més dur a terme un 
pla de gestió, un bon pla de gestió, segurament un pla 
de gestió que serà similar al que ja es va aprovar el 
passat mes de febrer, però sobretot un pla que garan-
teixi la conservació i la millora dels valors naturals 
dels espais de protecció especial, i en segon lloc que 
busqui també un equilibri que permeti compatibilitzar 
les activitats que s’hi desenvolupen, amb l’objectiu de 
crear noves estructures socioeconòmiques al territori.

Per tant, jo crec que en la propera legislatura hi ha dos 
objectius que han de ser clars i que s’hauran de tirar 
endavant: en primer lloc, tirar endavant que s’aprovi, 
l’aprovació del Projecte de llei de biodiversitat, i, en 
segon lloc, un bon pla de gestió, consensuat amb el 
territori i amb les persones que l’integren.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Pot intervenir, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el 
diputat José María Espejo-Saavedra.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, vi-
cepresidenta, hace un par de semanas el diputado Te-
rrades interpelaba al conseller Vila y le decía que los 
espacios naturales y en especial los parques naturales 
eran sobre todo un activo económico de primer orden; 
muchas otras cosas más, por supuesto, y muy impor-
tantes también, pero un activo económico de primer 
orden, que supone además el 32 por ciento del terri-
torio y que hay que proteger, ¿eh?, hay que proteger 
por parte de todos los ciudadanos de Cataluña y espe-
cialmente, por supuesto, por parte de la Generalitat. 
Nosotros no podemos estar más de acuerdo con esa 
afirmación.

Bien, pues, a pesar de lo anterior, el Govern de la Ge-
neralitat estos años –y esto lo vino a reconocer el pro-
pio conseller Vila en la réplica que le dio al  diputado 
Terrades– ha hecho que la dotación presupuestaria 
con relación a estas materias haya llegado a unos lími-
tes que ya son absolutamente inaceptables y que no se 
podía ir más allá en esta materia.

Pero lo realmente clarificador de la intervención del 
conseller Vila, que él identificaba además como el 
otro talón de Aquiles de esta cuestión de los espacios 
naturales, era todo lo relativo a su gobernanza. Y se 
hacía una serie de preguntas el conseller Vila con re-
lación a cuál debería ser el modelo de gestión de los 
espacios naturales.

Lo preocupante, por tanto, es que después de tantos 
años de gestión el propio Govern de la Generalitat no 
tenga claro cuál ha de ser a estas alturas el modelo 
de gestión, empezando por la distribución de las com-
petencias entre los propios departamentos del Govern. 
Y esto es lo que entendemos que pone de manifiesto 
que hay un grave error en el enfoque de esta cuestión: 
por un lado, la reducción de los recursos más allá de lo 
mínimamente razonable, y, por otro, la falta de mode-
lo y de visión por parte del Govern de la Generalitat.

Y en este contexto encontramos la moción del  Partido 
Socialista, que hace hincapié precisamente en es-
tos dos aspectos de la cuestión, que el propio conse-
ller reconocía: pérdida brutal de recursos, modelo de 
gestión. Parece que el propio conseller ya estaba asu-
miendo el compromiso, si es que puede hacerlo así un 
conseller al final de una legislatura, y de una legisla-
tura además como la presente, de no persistir en los 
recortes presupuestarios. Pero no se advertía tampoco 
en su intervención ninguna dirección concreta en lo 
referente a la gestión, no se advertía ninguna direc-
ción concreta, más allá de hablar de consenso, que es 
precisamente lo que ha parecido faltar de manera to-
tal cuando vemos que no hace mucho, pues, los pro-
pios directores de los parques naturales y del parque 
nacional dependiente de la misma Generalitat se que-
jaban del proceso de elaboración y del contenido del 
plan estratégico, en cuya elaboración no se han teni-
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do en cuenta muchas de las propuestas que hicieron 
esos mismos directores. Se tenían en cuenta algunas, 
es cierto, pero denunciaban que denotaba un descono-
cimiento de la realidad de la gestión de los parques, 
que evidentemente ellos conocen bastante bien, y que 
demostraba esa falta de modelo en la que perseveraba 
el conseller Vila en la réplica que dio el pasado Pleno. 
Pero es que, en vez de tomar en cuenta esas conside-
raciones que hacían los directores, antes al contrario, 
se tomaron medidas que perjudicaban, bueno, la situa-
ción, digamos, laboral de esos directores en lo que po-
dría casi interpretarse como una especie de represalia 
o al menos una manera de evitar su contestación a la 
política del Gobierno en esta materia.

Es por estas razones por las que nosotros votaremos 
a favor de la totalidad de la moción presentada por 
el Partido Socialista, que en primer lugar pide que se 
pare el desarrollo de la ejecución del plan de gestión, 
que se aprobó sin el necesario consenso con el sec-
tor y también con los directores. Y por tanto creemos 
que debería rehacerse ese plan de gestión por el nuevo  
Gobierno que surja de las próximas elecciones, aten-
diendo a las premisas que se indican en la moción. 
Y también, por supuesto, y suponemos que se votará a 
favor por parte del propio grupo del Gobierno, ya que 
esto ha sido aprobado en otras mociones, votaremos a 
favor de la paralización de los recortes y del manteni-
miento de la paralización del expediente de remoción 
de los directores.

Gracias, señoras y señores diputados.

La vicepresidenta primera

Pot intervenir, per fixar la posició del Grup Mixt, la 
diputada Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, moltes gràcies; de l’escó estant, per a anunciar que 
votarem a favor de la moció, tot i assenyalant preci-
sament el que la diputada d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa assenyalava, no?, 
el fet que els punts estan recollits en mocions i en re-
solucions que ja s’han aprovat al voltant, doncs, del 
Pla de gestió d’espais naturals.

Nosaltres entenem que és urgent que s’apliqui, no que 
s’aprovi, que s’apliqui aquesta aturada efectiva del Pla 
de gestió d’espais naturals no només pel que s’ha dit 
que no hi ha consens, i és obvi que no hi ha consens 
perquè el pla de gestió ha rebut la majoria d’opinions 
contràries de les organitzacions ecologistes i de pro-
tecció del territori; és a dir, demanem que s’aturi per 
aquest motiu, perquè no hi ha consens i perquè hi ha 
rebuig explícit d’aquestes organitzacions, però sobre-
tot demanem que s’aturi perquè entenem que la re-
flexió de fons que prioritzava el rendiment econòmic 
dels espais naturals per sobre de qualsevol altra cir-
cumstància era equivocada, i per això entenem que 
s’ha de començar a treballar de nou.

Respecte a la resta de punts que demana la moció, 
doncs, els compartim, hi votarem a favor. I fem una 
reflexió al voltant de la Llei de biodiversitat i patri-

moni natural, que, sense fer un memorial de greuges, 
i sumat a l’argumentari que també ha fet algú, és una 
llei que arriba tard, és una llei que, si mal no ho re-
cordem, estava en un dels compromisos del pacte del 
Tinell de 2003, per tant, un dels compromisos que el  
tripartit havia adquirit per a tirar endavant i que mai 
ha arribat. Ho lamentem, perquè entenem que la im-
portància, precisament, d’aquesta llei i, per tant, que 
no hi hagin actuacions sectorialitzades que vagin a 
canviar petits aspectes i que formi part tot d’una refle-
xió global..., era necessària.

Jo diria que, sense més, per mostrar el vot favorable 
de la CUP.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per defensar la seva posició, la diputada 
Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies, presidenta. Per anunciar el vot favora-
ble a tots els punts de la moció.

No només hi ha hagut falta de recursos, que també, si-
nó que hi ha hagut falta de visió. I crec que hi ha hagut 
un cert reconeixement, en aquests últims dies, amb re-
lació al canvi d’ubicació i de paralització d’un pla de 
gestió. Perquè sí que s’han de gestionar els espais na-
turals, i tant que s’han de gestionar. El límit de la ges-
tió de qualsevol activitat econòmica precisament és no 
minvar la biodiversitat. No sé si necessita, aquest país, 
una llei; el que sí que necessita és ciència per veure 
com ho fem. I ho conec bé: des del delta als aigua-
molls, és igual... Sí que es poden fer activitats rama-
deres, agrícoles, de gestió; però s’han de fer les coses 
pensant si l’activitat humana, l’activitat econòmica, no 
minva un principi bàsic, que és la biodiversitat.

Per tant, encara que ho hàgim aprovat en altres oca-
sions, redundar en un tema transcendent, atès que Ca-
talunya...

La vicepresidenta primera

Diputada...

Marina Geli i Fàbrega

...és un dels territoris que té més espais protegits d’Eu-
ropa.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, té la paraula el diputat Pere Regull.

Pere Regull i Riba

Presidenta... Consellera, diputats, bé, el tema no és fà-
cil, eh?, el tema no és senzill, perquè... Jo puc estar 
d’acord amb moltes de les coses que s’han dit aquí, 
amb moltes de les coses; inclús puc estar d’acord amb 
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el conjunt de la moció, que jo entenc que és una mo-
ció presentada d’una forma responsable i sense dema-
gògia, eh? Per tant, arrenquem d’aquí, no? Puc estar 
d’acord, inclús, amb asseveracions que feia la compa-
nya Hortènsia Grau, en el sentit que és necessària la 
transversalitat a l’hora de defensar el medi ambient. 
Tot el tema de medi ambient no ha de ser patrimoni 
ni d’esquerres, ni de dretes, ni del mig: és un tema 
que ens incumbeix a tots –a tots. Ara..., però, en tot 
cas, també, és important dir que si no s’han tirat enda-
vant moltes coses és perquè hi ha hagut falta d’acords, 
i no perquè no s’hagi sabut fer, sinó perquè a vegades 
ens trobem davant de posicions molt enfrontades i molt 
transversals i en què segurament totes les parts poden 
tenir raó, i, per tant, trobar el punt mitjà en què es recu-
llin totes les sensibilitats, en què tothom sàpiga cedir en 
alguna cosa, no és senzill –no és senzill. Per tant, aquí 
és on surt el problema, no? Per altre cantó, és evident 
que el conseller ho endevinava plenament: estem da-
vant d’un actiu no només ecològic, també econòmic, 
i que no pertany només a les persones que estan allà, 
que hi viuen, sinó que pertany a tot el país, a tot el 
conjunt del país.

Per tant, jo diria que, reconegut això –reconegut ai-
xò–, les propostes que ens fa la moció en el sentit... 
Primer –aniré punt per punt, no?– diu: «Aturar l’exe-
cució del Pla de gestió d’espais naturals protegits fins 
que hi hagi el consens majoritari», tal, tal, tal. Clar, 
aquests consensos majoritaris..., el que dèiem ara: que 
era complicat. Clar, i aleshores el dubte que se’ns pre-
senta és dir: «Bé, aturem absolutament tot el Pla de 
gestió d’espais naturals protegits fins que s’arribi al to-
tal consens amb tothom? Aturem tot el pla?» Sincera-
ment, jo... Nosaltres donarem suport a la moció, però 
jo crec que el Govern, en els punts en què hi hagi con-
sens amb la majoria d’actors, hauria d’anar tirant en-
davant per no quedar-nos a l’espera d’un consens futur 
global a què no sé si s’arribarà mai.

Per tant, per un cantó, jo crec que la  reestructuració 
del Govern feta el passat 22 de juny permetrà un abor-
dament de la problemàtica i del tema d’una forma 
clara; això, per un cantó. I, per altra banda, jo entenc  
que el Govern ha d’agafar aquest ventall de mesures que  
havien proposat els directors d’aquests parcs per mi-
llorar-ne la gestió, i agafar i prioritzar, evidentment, 
les que ja hi havien consensuades. I on no hi ha con-
sens, doncs, replantejar-s’ho, asseure’s a la taula amb 
els actors i tirar endavant. El que no podem és deixar 
en la inacció total –en la inacció total– un tema, a l’es-
pera d’un consens que no sabem quan arribarà.

Això, quant al primer punt. Per tant, l’aprovarem en 
aquest sentit, no?

Segon punt: «Aturar la perllongada situació de pèrdua 
de dotacions pressupostàries, la pèrdua de recursos 
humans», etcètera. Evidentment, aquest tema dels es-
pais naturals protegits no és aliè a tota la problemàti-
ca econòmica del país. I aquí ha rebut tothom, i aquí 
han rebut tots els departaments. I segurament ha rebut 
més aquest departament, i concretament aquest sec-
tor, que no pas el sector sanitari o el sector d’ensenya-
ment, perquè a vegades hi ha prioritats, i és important 
la supervivència de les espècies, però sobretot la su-

pervivència nostra. I, per tant, a vegades hi ha un tema 
de prioritats que el Govern ha de fer, és el que ha de 
fer, precisament, un govern...

I, per tant, aquí què va passar? Doncs, per un cantó hi 
havia uns acords de govern sobre contenció de plan-
tilles, amb què s’obligava a amortitzar les places de 
jubilacions, etcètera, que en va impedir el reforç, però 
quina sort tenim?, quina bona notícia hi ha? Doncs, 
que el 12 de maig de 2015 es va aprovar la flexibilitza-
ció d’aquestes plantilles, i, per tant, en aquest moment, 
i de cara al 2016, ja no tenim aquesta problemàtica, i, 
per tant, podrem tornar a dotar tot aquest sector.

Ara bé, el que això no ens treu és de reconèixer –i és 
veritat– que en aquests quatre anys s’ha reduït molt, 
la dotació, i que s’ha de fer un nou model de finan-
çament. I aquest nou model de finançament haurà de 
fugir de demagògies, i s’haurà, d’entrada, de dir: «Bé, 
com ho financem, això?» Doncs, a través de recursos 
públics, a través de pagaments de serveis, a través de 
l’ús de la fiscalitat ambiental, a través d’inversions, 
a través de la taxa turística, etcètera. I s’haurà de fer 
amb valentia i sense demagògies, per tal d’aconseguir 
una millora d’aquests espais protegits.

Dir que el departament el que ha de fer no és només 
el que diu la moció, sinó que diu: «Escolta, hem de fer 
un pla de xoc per al que queda de 2015 i preveure ja 
el que es necessitarà en aquest 2016, en el qual ja hi 
haurà aquesta recuperació de dotació pressupostària.»

I quant als directors, evidentment, ja està suspès, no 
hem de dir res més, ja estan suspeses, aquestes remo-
cions.

I la Llei de biodiversitat i patrimoni natural, com co-
mentava la diputada Vallet, si estava al pacte del Ti-
nell...

La vicepresidenta primera

Diputat...

Pere Regull i Riba

...i hi van estar set anys i no la van fer... Aquestes dues  
legislatures han durat cinc anys. (La vicepresiden-
ta primera retira l’ús del micròfon a l’orador i aquest 
continua parlant uns moments.)

La vicepresidenta primera

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula el 
diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Bé, en tot cas, el Govern del pre-
sident Montilla va elaborar una llei de biodiversitat i 
patrimoni natural que també es va esgotar la legislatu-
ra i no va acabar de fer el seu debat final, no? Una llei 
que de totes maneres, després de sis anys i vista amb 
perspectiva..., probablement hauríem de tenir uns cri-
teris diferents respecte a la visió que tenia. Perquè jo 
no estic d’acord que els espais naturals són el jardinet 
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del territori i que hem de fer una llei de la biodiversitat 
amb una visió sectorial, sinó justament al revés, eh? 
El que és la matriu del país és el territori, i, per tant, 
hem de fer una llei de biodiversitat i de patrimoni na-
tural que contempli tot el territori, no només els espais 
naturals, eh?, tot el territori, sobretot si ens volem as-
semblar a països, torno a repetir-ho, que a vegades el 
president de la Generalitat s’hi emmiralla, com Dina-
marca.

Per què Dinamarca té una economia d’aproximació al 
que en diem «una economia verda»? Doncs, perquè hi 
ha un ampli acord, governin les dretes o governin les 
esquerres, de com ha de funcionar el país. Això és el 
que estem reclamant nosaltres, eh? Ho hem fet en al-
tres aspectes de les polítiques ecològiques o de medi 
ambient: un gran acord de país amb què, governin les 
dretes o governin les esquerres, sapiguem quins són 
l’horitzó i l’objectiu del que anem a buscar en aquests 
temes de defensa del patrimoni natural, o també en te-
mes com les polítiques energètiques.

Nosaltres volíem, en el darrer Ple d’aquesta legisla-
tura, portar justament aquests temes a consideració, 
amb una voluntat explícita que alguns dels acords que 
és veritat que s’han adoptat en comissió i que s’han 
adoptat fruit de la transacció entre diversos grups po-
lítics també vinguin al Ple i es ratifiquin en el Ple; no 
perquè tinguem una malfiança del Govern –que, mi-
ri, seria lògic, eh?–, sinó perquè quedin ratificats en el 
darrer Ple de la legislatura.

I, senyora Grau, bé, vostè sap que no li hem acceptat 
les esmenes per aquestes consideracions que li he fet. 
I no estem ecumènics, eh?, com deia vostè, perquè el 
Govern, en política ambiental –i ho he dit jo en la me-
va intervenció–, jo crec que ha suspès, ha suspès de 
manera clara en la protecció de la qualitat de l’aire a 
l’àrea metropolitana, a la regió metropolitana, perquè 
des del primer dia els vam dir que amb plans volun-
taris no arreglaríem el problema, i traspassant el pro-
blema als ajuntaments tampoc; qui té la competència, 
que és el Govern de la Generalitat, ha d’assumir les 
seves competències i les seves decisions legislatives. 
La Llei del canvi climàtic, o les polítiques del canvi 
climàtic, que van més enllà d’una llei, tampoc no han 
estat a l’agenda d’aquest Govern. I ho torno a repetir 
i acabo, i finalitzo aquesta intervenció: la Llei de la 
biodiversitat i del patrimoni natural és el gran deure, 
el gran passiu d’aquest Govern en els cinc anys en què 
ha estat gestionant aquest país. 

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Cridem a votació.

(Hortènsia Grau Juan demana per parlar.) Senyora 
Grau.

Hortènsia Grau Juan

Presidenta, per al·lusions. 

La vicepresidenta primera

Trenta segons.

Hortènsia Grau Juan

Trenta segons. Al senyor Pere Regull i a la senyora 
Isabel Vallet: el tripartit..., el Govern d’entesa va go-
vernar set anys, va deixar un esborrany de llei de bio-
diversitat i patrimoni natural al calaix que el Govern 
que ha entrat se’l va trobar, i a més en dues ocasions 
–7 d’abril del 2011 i 10 de gener del 2013– vam pre-
sentar-lo com a proposició de llei, no amb la voluntat 
que s’aprovés la nostra llei, sinó amb la voluntat de, 
a partir d’aquell text, treballar tots i fer una llei que 
fos de tots, de governi qui governi, perquè aquest tema 
–ho torno a dir– ha de ser transversal.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Hi ha alguna petició de votació separada?

(Pausa llarga.)

La presidenta

Passem a la votació de la moció.

Comença la votació. 

Ha estat aprovada per 123 vots a favor.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’actuació del Departament d’Economia 
i Coneixement en el procés de licitació 
d’Aigües Ter Llobregat (tram. 302-00309/10)

Passem ara a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’actuació del Departament d’Economia 
i Coneixement en el procés de licitació d’Aigües Ter 
Llobregat.

Els faig avinent que, per acord dels grups parlamen-
taris d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
i de Ciutadans, autors de les dues mocions següents, 
relatives al procés d’adjudicació d’Aigües Ter Llobre-
gat, punts 31 i 32, procedirem a fer un debat conjunt 
d’aquestes dues mocions, per un temps d’intervenció 
de set minuts per a cada grup parlamentari, i poste-
riorment farem la votació separada de cada una de les 
mocions. 

Per exposar la moció, té la paraula, en primer lloc, l’ho-
norable senyor Salvador Milà, en nom del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida.

Salvador Milà i Solsona

Sí; gràcies, presidenta. Honorables conselleres, no sé 
quina és la d’Economia i quina és la de Coneixement, 
però, en tot cas, no sé si hi ha hagut alguna remodela-
ció al Govern... (Pausa.) No; és la vicepresidenta i ho 
cobreix tot. Gràcies. 
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Bé, n’hem parlat força aquestes últimes, darreres set-
manes, d’Aigües Ter Llobregat –la darrera fa un parell 
de dies amb la proposició de llei del Partit Socialista–, 
i crec que n’hem après molt i que tenim noves dades. 
Pot semblar que és un tema molt recurrent i que ja s’ha 
dit tot, però la veritat és que no. Hem après, en boca 
del conseller Mas-Colell, que el que es diu sempre que 
va ser una concessió –una concessió–, una forma de 
gestió, a efectes jurídics i tècnics..., i no em desmen-
tirà el secretari del departament –benvingut; ja, crec, 
doncs, que el departament n’estarà perfectament assa-
bentat. Dic que crida l’atenció i és significatiu que el 
conseller ens digués, i ho sabíem, que l’informe que va 
fer el Ministerio de Hacienda respecte a aquesta ope-
ració perquè pogués computar és que és una «venta 
de activos con precio aplazado». Ho dic perquè és di-
fícilment compatible amb la idea de la concessió; no: 
és una venda d’actius. Que, de fet, ahir aprovàvem la 
llei de la propietat temporal. I, realment, una dita con-
cessió per cinquanta anys, els que ho vegin d’aquí a 
cinquanta anys –que espero que no hagin d’esperar a 
veure-ho abans, per la reversió–, doncs, pensarien que 
se sembla molt a una venda.

Segona cosa que vam aprendre, que deia el conseller 
que la carta famosa del juliol del 2013 enviada als 
concessionaris i als bancs que havien finançat l’opera-
ció era la cosa més normal del món, que es feia sem-
pre, que això no tenia més transcendència. Bé, ara 
vindrà la prova del cotó, no?, sobre si això és ordinari i 
no té cap transcendència econòmica.

I tercera cosa que vam aprendre amb la compareixen-
ça que va fer el conseller en la Comissió d’Economia 
era que... –anava a dir «alegrement»; no crec que el 
conseller Mas-Colell pugui digui res alegrament, no 
per l’expressió, sinó pel coneixement–, que és que, si 
això s’havia de revertir, «325 milions d’euros», va dir 
–està escrit a la comissió; vaig quedar parat–; 325 mi-
lions d’euros i que a més hi hauria molt per discutir 
perquè, en definitiva, com que el cànon l’havien pagat 
a canvi de fer un servei, i el servei se l’havien cobrat, 
doncs, lo comido por lo servido, suposo que va pensar.

Són afirmacions valentes, per no dir-ne atrevides, però 
que necessiten un contrast, no? I el contrast que necessi-
ten és el que pretén la moció que els presentem avui, en 
tres aspectes molt concrets, jo diria pràcticament dos.

Un. Bé, hi hagut una sentència en què la Generalitat 
–fixin-se bé, la Generalitat– va impugnar la resolució 
de l’organisme administratiu de control de la contrac-
tació. Cert? Vam impugnar-ho. I el conseller, què va 
dir? Benvingut, conseller, perdoni que no l’havia sa-
ludat anteriorment. (Pausa.) Dic «benvingut», que no 
l’havia vist fins ara. Dic que vostè ho va assenyalar 
en l’informe jurídic extens que es va rebre; va dir: «El 
Tribunal Superior de Justícia ens ha donat la raó: ha 
anul·lat la resolució de l’organisme administratiu.» 

Proposta número 1: qui ha guanyat una resolució da-
vant dels tribunals, que anul·la la resolució i, per tant, 
torna endarrere el procediment, pot demanar-ne l’exe-
cució provisional i no interposar recurs; que ho facin 
els altres. Si ho fan els altres, proposem en la moció 
nostra que la Generalitat en demani l’execució provi-

sional. Molt bé. Vostès recorren, la Generalitat consi-
dera que hi han prou fonaments, i aquest Parlament ho 
considera, o això ho veurem ara, si hi han o no prou 
fonaments per considerar que la resolució del Tribu-
nal Superior està ben fonamentada, i per tant tornem 
endarrere el procediment i provisionalment –execució 
provisional, conseller– podem exercir la gestió públi-
ca en tant que es procedeix a resoldre el procediment 
definitiu. Però ja tenim la gestió pública recuperada.

Segona part, dividida en dos aspectes. La primera: si 
el conseller està tan segur que les conseqüències eco-
nòmiques en els pitjors dels casos serien 325 milions, 
que menys que encomanar-nos a l’organisme que de-
pèn d’aquest Parlament, i que es diu Sindicatura de 
Comptes, i que entre les funcions del qual està pre-
cisament informar sobre les actuacions de contingut 
econòmic que faci el Govern i informar-ne el Parla-
ment. És un organisme parlamentari; no és un orga-
nisme governamental. És prou objectiu.

Per tant, el segon punt, que estem segurs, vaja, no en 
tenim cap dubte, que Convergència i Unió i sobretot 
Esquerra Republicana, vaja, tots els grups, hi estaran 
d’acord, és dir: «Escolta, que, en definitiva, la Sindica-
tura de Comptes ratifiqui o, improbablement, desmen-
teixi l’honorable conseller», i tindrem un dictamen 
 fefaent. I, a més, aquest dictamen té l’avantatge que no 
decaurà perquè es dissolgui el Parlament i el Govern, 
perquè la Sindicatura de Comptes continua allà, a no 
ser que els senyors del PP també ens anul·lin fins i tot 
la Sindicatura de Comptes. Per tant, podrem tenir un 
bon informe.

I tercer aspecte, la carta. Si la carta, conseller, és del 
més normal del món i no té cap efecte econòmic ni 
significa una sobreindemnització –que això vostè ho 
va assegurar i perjurar–, doncs, demanem-li també, 
comparativament, perquè és un document molt tèc-
nic, eh?, sincerament –segur que no en sabem prou–..., 
doncs, bé, demanem-li a la Sindicatura de Comptes i a 
la sindicatura de greuges, en l’apartat de bon govern, 
que és un dels aspectes que té encomanats, que ens 
diguin si entre el que diu el plec de condicions sobre 
els efectes de la resolució, el que diu la directiva eu-
ropea sobre els efectes de resolucions que anul·lin ab 
initio, des de l’inici, un procediment concessional, i el 
que diu la carta és efectivament el que va dir el con-
seller: «Re, és pura redundància, el que ja es deia.» 
Ens sembla que és prou raonable per «securitzar» a 
tots; «securitzar» les finances públiques, «securitzar» 
els ciutadans, que hauran de pagar en tot cas les con-
seqüències, i «securitzar» també les empreses conces-
sionàries.

I avui no vull deixar de dir que nosaltres, conseller... 
–ho dic perquè en l’últim Ple es va tornar a dir–, ni 
aquest grup parlamentari, ni crec que cap –cap– 
d’aquesta sala, té cap interès que això costi molt quar-
tos a la Generalitat. No tenim cap interès que hàgim 
de pagar a cap empresa. Si això hagués continuat en 
mans públiques, seria viable i no hauríem de pagar 
cap desgavell ni cap nyap. Per tant, que no es torni 
a insistir en aquest tema. Qui ens ha posat en aquest 
problema és el Govern. I ara del que es tracta és que 
els nostres organismes assessors, la Sindicatura de 
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Comptes i la sindicatura de greuges, ratifiquin o cla-
rifiquin les conseqüències econòmiques d’aquesta ac-
tuació, en l’improbable cas que s’haguessin d’executar. 
I mentrestant assumim la gestió pública, ni que sigui 
de forma provisional.

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

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans...

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el procés d’adjudicació d’Aigües Ter 
Llobregat i la repercussió en les finances 
de la Generalitat (tram. 302-00310/10)

...té la paraula l’il·lustre senyor José Manuel Villegas. 

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, presidenta. Miembros del Gobierno, diputadas 
y diputados, hablamos nuevamente del tema Aguas Ter 
Llobregat; se ha hablado durante toda la legislatura, se 
ha hablado en los últimos días y, por desgracia, se se-
guirá hablando en la próxima legislatura; este diputa-
do ya no estará aquí, pero los diputados que sigan aquí 
y que sigan con este tema tendrán que seguir hablan-
do, y el nuevo Gobierno..., supongo que el senyor con-
seller de Economía tampoco estará aquí, o ya no será 
conseller de Economía, pero esperamos que el próxi-
mo Gobierno –esperamos que sea un nuevo gobierno– 
tendrá que lidiar con la resolución, con la resolución 
de este tema, y es una de las herencias que ustedes de-
jan al próximo Gobierno.

Y seguimos hablando y traemos otra moción para su 
discusión y su aprobación, o no, por esta cámara, por-
que nos sigue faltando información. Se ha hablado 
muchas veces, señor conseller, ya lo dije en una inter-
vención previa, sobre este tema, hemos hablado mu-
cho, pero seguramente desde el Gobierno se ha dicho 
poco o por lo menos se ha dado poca información.

Y queremos centrar..., la presentación de la moción fue 
previa a su comparecencia, fue previa al cumplimiento 
parcial que había por parte de usted y del conseller Vi-
la de comparecer conjuntamente ante las comisiones 
pertinentes; al final, fue una comparecencia solamente 
por parte del conseller de Economía y no por parte del 
conseller de Territori, pero en todo caso, después de 
esa comparecencia, quedaron, siguen quedando temas 
por aclarar. Se ha mencionado alguno de ellos, porque 
al final son los fundamentales.

Riesgos económicos, lo seguimos repitiendo en todas 
las intervenciones. Queremos información, queremos 
que los catalanes sepan los riesgos económicos que su 
actuación supone para el erario público, supone para 
el bolsillo o ha supuesto para el bolsillo de todos los 
catalanes; qué riesgos estamos corriendo.

Usted hizo una cuantificación en su comparecencia y 
dio una cifra muy obvia, que es devolver lo que se pa-

gó en su momento, en aquel momento en que ustedes, 
con toda prisa, cobraron 300 millones para tener li-
quidez a fin de año y poder luego contabilizar también 
esos 1.000 millones como de venta de activos, como 
un ingreso, e intentar cuadrar las cuentas de aquella 
forma que usted las cuadra. Por los menos en aquel 
momento intentaron cuadrarlas con un contrato y con 
un ingreso real, aunque precipitado, y que nos va a 
salir muy caro. A partir de ahí, supongo que usted ya 
aprendió los riesgos que esto supone y ya las cuadra de 
una forma mucho más teórica y sin ni siquiera la nece-
sidad de firmas de contratos ni de ingresos reales, ¿no?, 
hace otros inventos mucho más creativos. Pero en ese 
caso usted cuadró las cuentas de esa forma. 

Y usted cuantifica el riesgo; en caso de que la senten-
cia que tenemos actualmente del Tribunal Superior de 
Justicia pase a ser firme, lo cuantifica en 325 millones, 
devolver lo que nos pagaron en aquel momento y algu-
na inversión realizada desde entonces. Usted dice que 
no habrá lucro cesante ni daños y perjuicios.

Se ha hecho referencia anteriormente al compromiso 
de sobregarantía, que usted niega, pero es verdad que 
existe ese documento firmado por el Gobierno. Usted 
mismo dijo aquí que son documentos normales para 
tranquilizar a los proveedores, dentro del tráfico jurí-
dico, para tranquilizar a los contratantes. Una de dos: 
a los contratantes o se les tranquiliza con una garantía 
o con una sobregarantía, o ya me explicará qué firma-
ron ustedes. Y si realmente se firmó una sobregarantía 
para tranquilizar al concesionario, pues una sobrega-
rantía tiene un coste, tiene un coste económico. Y me 
resisto a pensar que ustedes firmen documentos de esa 
envergadura y compromisos de esa envergadura sin 
haber hecho un cálculo de cuánto estaban arriesgando 
del dinero público. Porque supongo que es lo mínimo 
que se puede pedir a un gobierno mínimamente res-
ponsable.

Y lo único que pedimos nosotros, y no hemos conse-
guido a día de hoy, es que usted nos cuantifique ese 
riesgo, es que usted cuantifique el riesgo que los ca-
talanes estamos sufriendo por su actuación. Primero, 
por su actuación en la chapuza de la adjudicación, tal 
como se realizó, de acuerdo con la sentencia del TSJ, 
y luego el sobreriesgo que implica la firma de ese do-
cumento al que se ha hecho mención. Hemos hablado 
mucho sobre el tema, pero en ningún momento se ha 
dado explicaciones, se han puesto esas cifras que yo 
creo que el Gobierno debe tener, porque, insisto, me 
resisto a creer que el Gobierno asuma ese tipo de com-
promisos sin haber hecho una cuantificación previa. 
Casi sería más grave que el ocultar la cifra.

Y, por eso, nosotros lo que pedimos es información, y 
como ustedes..., pedimos que la den ustedes, y, si uste-
des no la dan, pues que haya una auditoría externa –es 
un mecanismo; también nos sirve el mecanismo de la 
Sindicatura de Cuentas, que propone Iniciativa en su 
moción– para que se puedan cuantificar y que de una 
vez los catalanes sepamos cuánto nos puede costar su 
actuación.

Y, por otra parte, el otro punto fundamental de la mo-
ción es la responsabilidad política. Nosotros vamos a 
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pedir la reprobación de su actuación en este ámbito. 
La pedimos en su persona porqué creemos que usted 
es especial responsable, primero por las prisas que tu-
vo en su momento para intentar cuadrar unas cuentas 
que no le cuadraban y luego por la opacidad que su de-
partamento ha mantenido respecto a esta información 
que se le ha pedido. Está claro que no es usted el único 
responsable, que esas decisiones son unas decisiones 
de gobierno en que han participado otros departamen-
tos, y que la responsabilidad es del presidente de ese 
Gobierno, y seguramente no es suya personalmente. 
Pero nosotros, en este momento, vamos a poner a vo-
tación la reprobación de su actuación personalizando 
en usted esta gestión, aun a sabiendas de que el verda-
dero responsable de todo es el señor Mas, que supongo 
que por eso, entre otras cosas, se esconde en el número 
cuatro de una lista que no se atreve a encabezar.

Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, 
señores diputados.

La presidenta

Per defensar les esmenes i posicionar-se, té la  paraula, 
en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, l’il·lustre diputat senyor Marc San-
glas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Consellers, diu la dita popular que 
«gira el món i torna al Born». I ens trobem al darrer 
Ple, la darrera sessió de la legislatura, i tornem a par-
lar d’un tema que ja ens el vam trobar a l’inici d’aques-
ta legislatura, un tema que va sorgir en un Govern..., 
diguem-ne..., mentre no estava constituït aquest Parla-
ment..., i que van ser els primers temes que vam trac-
tar ja en aquest Parlament des de l’àmbit de territori. 

Presidenta, em sembla que no...

(Pausa.)

La presidenta

Ja està.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies. En tot cas, si vol escurçar algun minut tam-
poc no hi haurà cap problema. Me l’he menjat, i en 
tot cas també és un tema reiteratiu i que, per tant, di-
guem-ne...

Miri, senyor Milà, com que me l’aprecio molt, farem 
una cosa: li retiraré l’esmena perquè no m’hagi de dir 
que no. I, per tant, com que en tot cas vostè ja ha ma-
nifestat la voluntat de no acceptar-me-la, ja li dic que... 
En tot cas, bé, en parlarem després si m’ofereix una 
transacció. 

Però, miri, d’aquest tema en vam parlar en aquesta 
sessió ja en el dia d’ahir amb una proposta que va pre-
sentar el Partit Socialista. I ahir els ho deia: nosaltres, 
des d’Esquerra Republicana, tenim uns arguments, 
i que ens agradaria..., els tornem a reiterar, que que-

din clars –que quedin clars–, perquè he vist en algun 
mitjà de comunicació que nosaltres ens oposàvem que 
Aigües Ter Llobregat fos pública. No, no ens oposem 
que Aigües Ter Llobregat sigui pública, sinó que ens 
oposem que sigui en aquest moment.

Senyora Vallet, m’intentaré explicar, perquè ahir em 
va dir: «No l’he entès.» Vaig pensar: «Avui en tindràs 
oportunitat», i tornarem a intentar explicar-nos so-
bre aquest tema. És evident que sí que entenem que 
la millor gestió per a un tema tan important i per a 
un tema tan estratègic com és l’aigua ha de ser des de 
l’àmbit públic. El que a nosaltres ens sembla és que en 
aquest moment, amb el garbuix jurídic que hi ha, el 
que hem d’intentar és arreglar aquesta situació, i no 
a través d’una resolució, com apuntava el senyor Mi-
là, provisional, perquè tornem a estar una altra vegada 
amb una certa provisionalitat... No ens podem perme-
tre més provisionalitats, en aquest tema. Necessitem 
garantia, necessitem seguretat jurídica, sobre aquest 
procés. I, per tant, des del nostre punt de vista, potser 
equivocat, senyora Vallet..., però en tot cas ens sem-
bla que és el millor en aquests moments. Aclarim des 
del punt de vista jurídic on som, perquè inicialment 
la resolució de l’OARCC deia una cosa i la sentència 
que ha sortit del Tribunal Superior de Justícia en diu 
una altra. Per tant, les responsabilitats són diferents, 
les conseqüències també són diferents. Per tant, no en-
trem en un altre garbuix jurídic de sentències per aquí, 
recursos per allà. Aclarim quina és la situació. I a par-
tir d’aquí nosaltres hem defensat..., l’esmena que hem 
presentat, l’esmena que hem presentat a la moció del 
senyor Milà, anava en aquest sentit, precisament: tras-
passem; esperem que la gestió sigui pública, però es-
perem, finalitzem els processos judicials. 

L’únic, eh?, ja ho he dit en diverses ocasions..., ens 
interessa garantir que el servei, l’abastament, estigui 
ben garantit, que la qualitat del servei sigui correcta. 
Ens sembla que aquest..., ho és. Ens interessava que 
els drets dels treballadors estiguessin garantits. Ens 
consta que estan garantits. I, en definitiva, hi havia un 
tercer punt, una tercera pota de tot plegat, que era les 
conseqüències econòmiques sobre les finances de la 
Generalitat. I és en aquest punt que fins que no tin-
guem una resolució clara que ens digui el què no sa-
brem on som.

La primera sentència del Tribunal Superior ens apunta 
una línia molt positiva per al Govern de la Generalitat. 
No invalida l’adjudicació, sinó que invalida el plec de 
clàusules, la qual cosa ens situa en l’inici del procés, 
la qual cosa pot facilitar, des del nostre punt de vista, 
també com els apuntava ahir, la situació i pot facilitar 
que hi hagi un retorn cap a la gestió pública de manera 
molt més clara, la qual cosa no originaria nous recur-
sos, que és el que ens sembla que pot ocórrer en aquest 
moment. 

Senyor Milà, no donarem suport a la seva moció bàsi-
cament perquè ens demana un seguit d’informes que... 
Hi insistim: pensem que el que cal és esperar la reso-
lució definitiva, i quan tinguem la resolució definitiva 
podrem determinar. I, per tant, des d’aquest punt de 
vista ens sembla que és el millor.
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Sobre la qüestió de demanar censurar l’actuació, nos-
altres esperem, també ja ho vam manifestar la setmana 
passada amb motiu de la compareixença del conseller 
Mas-Colell..., esperarem, i quan tinguem la resolució 
de tot plegat demanarem les responsabilitats polítiques 
que calgui. Per tant, ens sembla que ha de ser aquest 
el moment on es podrà determinar on està..., quin és el 
cost, què és el que ha passat. És evident, i ho hem qua-
lificat, que l’actuació que hi ha hagut fins al moment no  
es pot qualificar d’exemplar. Nosaltres hem parlat que es  
tractava d’un nyap. I, per tant, des d’aquest punt de vis-
ta ens sembla que no pertoca, en aquests moments.

Pel que fa al plantejament de la moció de Ciutadans, 
es demana que hi hagi una compareixença per part del 
Govern. El Govern ha comparegut en aquesta ocasió i 
ha comparegut en diverses ocasions per tractar aquest 
tema. Per tant, ens sembla que vostès han tingut prou 
ocasió de sol·licitar el suport o la informació necessa-
ris. I, per tant, des d’aquest punt de vista tampoc no 
donarem suport a la seva moció.

Per tant, dit ras i curt: Esquerra Republicana vol que 
Aigües Ter Llobregat sigui gestionada a través d’una 
empresa pública, d’una manera directa pel Govern de 
la Generalitat. Ara bé, entenem que aquest no és el 
moment. Entenem que el que cal fer és esperar defi-
nitivament que s’acabin tots els processos judicials en 
marxa, i a partir d’aquí..., ens permetrà resoldre molt 
millor la qüestió.

I permetin-me, després d’aquest posicionament, 
aquest minut i escaig que em queda, aprofitar que es-
tic en possessió del «micro», i per tant mentre la se-
nyora presidenta m’hi autoritzi, per fer agraïments per 
aquesta legislatura. 

Voldria començar agraint al senyor Milà la feina que 
ha fet a la Comissió de Territori i Sostenibilitat. Ha 
estat una feina ingent. Els puc assegurar que ha sigut 
sense descans. Hem tingut una comissió molt agraïda 
des de molts punts de vista. Ha estat una comissió a la 
qual hem trepitjat territori, hem xafat territori, que és 
una qüestió important; hem conegut moltes realitats 
del país. Però, també, al mateix temps, hem aconse-
guit tenir una comissió molt oberta, amb moltes com-
pareixences, tant des de l’àmbit governamental com 
des de diverses entitats que treballen pel territori. Per 
tant, ho volia posar de manifest i volia agrair-li aques-
ta funció. 

Volia agrair també a la resta de portaveus –a l’Hor-
tènsia, el senyor Matías Alonso, el senyor Terrades, la 
senyora Roigé, la senyora Vallet i el senyor Quim Ar-
rufat, quan han anat canviant, i el senyor Rodríguez– 
la facilitat que han tingut moltes vegades per tractar 
els temes, amb els acords que hi ha hagut..., i que hem 
possibilitat prendre acords importants per al territori. 

Vull agrair també, a manca de presència del conseller, 
però hi han altres membres del departament, la faci-
litat que hem trobat en el Departament de Territori i 
Sostenibilitat per a diverses qüestions que s’han suc-
ceït. I, per tant, des d’aquí en voldríem deixar constàn-
cia, com hem fet en altres ocasions. 

Finalment, donar les gràcies especialment a la gent 
del grup parlamentari, als treballadors del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana, especialment al 
company Marc Suárez, que ens ha permès dur a terme 
una tasca ben feta, ben aconsellada..., ben assessorats. 
Sense ell no hauria estat possible. 

I, finalment, l’última dedicatòria és per al meu com-
pany Pere Bosch, que hem compartit despatx durant 
dues legislatures i que s’acomiada d’aquest Parla-
ment..., amb molta il·lusió d’haver compartit despatx 
amb ell i haver après moltes coses d’un gran parla-
mentari.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari Socialista, l’il·lustre se-
nyor Jordi Terrades té la paraula.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Vam iniciar aquesta  legislatura 
–saludar els secretaris dels departaments corres-
ponents–, ens ho recordava el senyor Marc Sanglas, 
no?, parlant d’aigua, d’Aigües Ter Llobregat; acabem 
aquesta legislatura parlant del mateix, i ja els asseguro 
jo que a la propera, hi hagin els diputats que hi hagin, 
per part del meu grup parlamentari seguirem parlant 
d’aquest tema.

Nosaltres donarem suport a les dues mocions que 
s’han presentat, la d’Iniciativa per Catalunya i la de 
Ciutadans, entre altres coses..., i sobretot pel que fa a 
la sol·licitud d’informes, o d’organismes que depenen 
del Parlament o d’organismes externs, no? Per què? 
Perquè en aquest tema concret els serveis jurídics de 
la Generalitat, en aquest contracte, des del moment 
inicial, no han estat gaire fins. Deixem-ho així, eh? No 
han estat gaire fins. Perquè si ho haguessin estat pro-
bablement no tindríem aquest embolic que tenim. El 
conseller Mas-Colell, ja ho hem discutit alguna altra 
vegada..., jo discrepo, no?, d’alguna de les visions que 
té respecte..., però, miri, és absolutament legítim. Ara, 
el que s’ha de demanar a un govern és que sigui des 
d’un punt de vista jurídic eficaç quan decideix treure 
a concessió..., o l’externalització d’aquesta gestió. És 
el mínim que es pot demanar a un govern liberal: que 
allò que vol privatitzar..., quan ho faci que sigui eficaç 
i eficient. Jo crec que en aquest tema no ho ha estat.

Els costos de retorn, explicats pel conseller en la ses-
sió de la Comissió d’Economia de la setmana passada, 
poden semblar lògics, no?, a la vista de la darrera sen-
tència, en què queda clar que el que s’anul·la és tot el 
contracte des del seu inici. Ara, de l’explicació de l’al-
tre dia, a mi hi ha un tema que em va preocupar, no?, 
em va preocupar, perquè si són certes les dades econò-
miques que ens explicava el conseller vol dir que hi ha 
un incompliment del mateix contracte de concessió en 
allò que fa referència a les inversions que havia de fer 
la concessionària. Perquè, si no... Ahir vaig repassar 
els números, i no em quadren respecte a aquelles in-
versions que havia de fer la concessionària..., amb les 
xifres que el conseller ens explicava la setmana pas-
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sada. O sigui que tenim un nou embolic al damunt de 
la taula.

Tampoc no acabem d’entendre això de la carta de ga-
rantia, o de sobregarantia, que en el seu moment es va 
donar. Perquè si el contracte estava tan ben fet, com 
defensa el Govern, la mateixa garantia és el contrac-
te –la mateixa garantia és el contracte. No necessitem 
sobreactuar, o en aquest cas donar una garantia doble 
en aquest contracte. Tinc la impressió, per tant, que 
molt segur que el contracte era la garantia tampoc no 
en devia estar, el Govern.

I com que d’aquest tema n’hem parlat molt..., ara no 
veig el diputat. Ah!, sí. Marc Sanglas ens deia: «Ro-
da el món i torna al Born.» Doncs sí, sí, senyor di-
putat. Ras i curt, com deia vostè: des del minut zero, 
és a dir, des de l’endemà de la signatura del contrac-
te i on l’organisme de la Generalitat, l’organisme de 
control contractual, va dictar la seva resolució, nosal-
tres, perquè ja eren els socis del Govern –ja eren els 
socis del Govern–, vist que això es podia complicar, i 
molt desencertats no estàvem, vam emplaçar Esquer-
ra  Republicana de Catalunya, el seu grup parlamen-
tari, justament perquè en aquest tema no donés corda 
al Govern i posés el fre de mà, cosa que vostès en dos 
anys no han fet malgrat els discursos que reiterada-
ment, en comissió i en ple, vostè ens ha fet.

Gràcies.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, jo crec  
que amb relació a aquest tema, que, doncs, ja fa tant de 
temps que cueja com la mateixa legislatura i, evident-
ment, superarà la mateixa legislatura, si hi ha una cosa 
que podem assegurar, i hi estarem absolutament, crec, 
tots d’acord, és que això s’ha fet molt malament, això 
s’ha portat molt malament, des del minut 1 s’ha embo-
licat, i estem a dos anys i mig i això continua emboli-
cat i sense un horitzó en què puguis dir: «Aquí s’acaba 
aquesta història i aquí s’estabilitza el sistema de gestió 
de l’aigua», en el cas de l’empresa Aigües Ter Llobregat, 
no? Per tant, partint d’aquesta premissa, ja anuncio que 
el nostre grup donarà suport a aquells apartats de les 
dues mocions: la d’Iniciativa, que demana la censura al  
Govern, o la de Ciutadans, que demana la reprovació  
al conseller. Vull dir que, si una cosa s’ha fet malament, 
jo crec que, doncs, mereix explicitar-ho d’aquesta ma-
nera. Primera qüestió.

Segona qüestió. Amb relació a la situació judicial o 
a la situació jurídica, jo crec que no hem de prendre 
una decisió política amb relació a aquesta qüestió, si-
nó que el que podem expressar és una determinada 
voluntat política, però després hi hauran variants ju-
rídiques que com a mínim nosaltres no ens atrevim 
a valorar. I, per tant, no entrarem en el fet si s’ha de 
recórrer o no s’ha de recórrer en cassació, la sentèn-

cia que hi ha. Jo crec que els serveis jurídics, sembla 
que ja han pres la decisió que sigui la més beneficiosa 
per als interessos generals de la Generalitat i, evident-
ment, de tots els catalans. Tampoc no donarem suport 
a la posició dogmàtica de canviar el sistema de gestió 
indirecta pel sistema de gestió directa. Ahir ja en và-
rem donar també prou explicacions en el debat de la 
proposició de llei del Grup Socialista.

I després les dues..., bé, la moció de Ciutadans dema-
na també que hi hagi la compareixença del conseller a 
la comissió. Aquesta compareixença va tenir lloc ja la 
setmana passada, vam continuar parlant d’aquest te-
ma, segurament no amb totes les derivades que hi han 
hagut, i, per tant, creiem que, bé, no és necessari que 
es torni a produir aquesta compareixença i, per tant, 
no votaríem aquesta proposta.

I, finalment, les dues mocions coincideixen a demanar...  
–finalment no, perquè encara queda un altre punt– que 
es faci una valoració. La d’Iniciativa la demana a la Sin-
dicatura de Comptes, la de Ciutadans demana una au-
ditoria externa. No es tracta que no ens creguem la 
 valoració que va fer el conseller, sinó que es tracta que, 
d’alguna manera, aquesta valoració, doncs, estigui fe-
ta de..., o la pugui fer un organisme. A nosaltres la 
Sindicatura de Comptes ens semblaria apropiat, entra 
dintre de les seves funcions, i, d’aquesta manera tenir 
valorat..., de fet, ja hi ha un acord d’aquest Parlament, 
una resolució d’aquest Ple que demana al Govern la 
valoració dels diferents escenaris que es poguessin 
 produir, en funció de l’evolució judicial d’aquesta ad-
judicació. Per tant, donarem suport a aquesta proposta 
que demana l’informe econòmic de la Sindicatura de 
Comptes.

I, finalment, hi ha l’altra, que demana l’informe del 
Síndic de Greuges. Sincerament, entenem que no és 
estrictament necessari que hi hagi un informe del Sín-
dic de Greuges en matèria de les garanties o de les so-
bregaranties que poguessin haver-hi, però tampoc no 
tenim cap inconvenient que no ho faci. Per tant, hi do-
narem suport.

Això és tot. Gràcies, senyora presidenta, senyores i se-
nyors diputats.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, la senyora Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Bon dia de nou –ja acabem. Havia d’intervenir el meu 
company Quim Arrufat, però intervindré jo, perquè 
tot just ahir, o abans-d’ahir, parlàvem precisament 
d’aquesta proposta que el PSC posava sobre la taula 
per a recuperar la gestió de l’aigua. En aquest sentit, 
o en coherència amb aquella defensa, doncs, ens en-
carregàvem avui tractar aquestes mocions, que per 
nosaltres, tot i que són semblants, no acaben de ser 
exactament iguals, i mantindrem un posicionament... 
–diria que el temps no està comptant, eh? (Pausa. Veus 
de fons.) Bé, en tot cas, deia que, tot i tenir, d’alguna 
manera, pretensions semblants, donarem uns vots, di-
guéssim, amb sentits, amb orientacions diferents.
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Jo diria que la primera reflexió que cal fer és òbvia, és 
la que vam fer l’altre dia. És a dir, arribats aquí, arribats 
al moment en el qual estem, després del viacrucis judi-
cial que ha passat, bàsicament per evidenciar una cosa 
òbvia, que ha dit tothom que ha vingut aquí, que era que 
aquesta privatització havia estat un nyap, que era in-
sostenible des del punt de vista jurídic i que, en tot cas, 
d’alguna manera –i vam fer servir aquesta paraula l’al-
tre dia i la reiterem–, el Govern havia fet el ridícul tirant 
endavant aquesta privatització, enteníem que ara, és a 
dir, el moment en el qual estem era idoni per a decidir 
una cosa bastant simple –bastant simple–, que és si vo-
lem que la gestió de l’aigua sigui privada o sigui públi-
ca; és una cosa, diríem que bastant simple de decidir.

És per això que nosaltres no entenem la postura d’Es-
querra Republicana de Catalunya quan ve a repetir 
que, tot i que ells volen que la gestió sigui pública, 
hem d’esperar que s’acabi, doncs, precisament, aquest 
viacrucis judicial. La pregunta és per què, per què 
necessitem que una resolució judicial ens digui si el 
 procés està fet d’acord amb la legislació o no, quan, 
encara que s’hagi fet d’acord amb la legislació, no es-
tem d’acord amb el fons, que és que es privatitza la 
gestió de l’aigua. És per això que no entenem, dèiem, 
que el moment sigui d’aquí a un any, d’aquí a dos o 
d’aquí a quatre, o quan es resolgui en cassació la situa-
ció, i no sigui ara, si realment tenim clar que l’aigua, 
com a bé essencial, mereix una protecció i, per tant, 
una gestió pública directa.

Per tant, més enllà de la guerra fratricida entre taurons 
capitalistes, entre qui es queda, doncs, aquest pastís 
que és l’aigua, enteníem que el que tocava ara final-
ment era dir: «Mira, això s’ha fet mal. El Govern fa 
una mínima autocrítica –una mínima autocrítica– so-
bre un tema, i, fruit d’aquesta autocrítica no només 
no presenta recurs, sinó que recupera la gestió de l’ai-
gua.» Nosaltres, per tant, enteníem, com diem, que el 
moment era ara; i no és cap utopia. Parlàvem l’altre 
dia de l’exemple de París, que ha, d’alguna manera, re-
cuperat la gestió directa de l’aigua, però podríem par-
lar de l’exemple italià, que després de reunir moltes 
signatures en referèndum va decidir no privatitzar l’ai-
gua. (Remor de veus.) Tant és així, que van modificar 
les lleis perquè cap govern pugui privatitzar l’aigua, 
i al final es dóna un panorama bastant, diguéssim... 
–perdoneu, eh?

La presidenta

Sí, sí... Una mica de silenci, que hi havia massa remor 
de veus.

Isabel Vallet Sànchez

Gràcies, presidenta. Dèiem que, en tot cas, no era cap 
utopia, no és cap utopia, quan la tendència global, di-
guéssim..., per dos coses bastant òbvies, que és l’en-
cariment del servei, que és, per tant, que els mantres 
associats al dogmatisme liberal que deia que tots els 
serveis s’han de prestar en mans d’empreses priva-
des... És el cas de l’aigua a Catalunya: un 80 per cent 
de la gestió de l’aigua ara mateix està en mans de Su-
ez, en mans de Sorea i d’Agbar. Per tant, jo diria que si 

algú ha sigut dogmàtic al voltant de l’aigua ha estat la 
dreta, la dreta ha estat bastant dogmàtica al voltant de 
la gestió de l’aigua.

Per tant, era necessari, és necessari que el replante-
jament sobre ATLL, sobre la privatització de l’aigua, 
més enllà dels embolics judicials, més enllà de les 
sentències o no-sentències, vingui a respondre una co-
sa bastant clau, que és: quin servei d’aigua volem do-
nar a la ciutadania?, si volem garantir l’aigua com un 
servei, com un bé, per tant, comú i bàsic, i per això ha 
d’estar fora de tota lògica de mercat.

I dos acompanyaments necessaris a la gestió públi-
ca. La gestió pública, sí, nosaltres també la defensem, 
 però amb dos condicionants més. Un, criteris de ta-
rifació social. És obvi que una gestió pública per se 
segurament no acaba de modificar les coses, no acaba 
d’igualar, diguéssim, els greuges entre classes que ara 
mateix existeixen, també per a pagar l’aigua.

I un tercer condicionant, a part de la gestió pública, 
a part de la tarifació social, que són mecanismes de 
control i participació popular i ciutadana al voltant 
d’aquesta gestió pública perquè, precisament, no es 
creïn buits d’ombres al voltant de com s’ha gestionat.

Diria que la moció d’Iniciativa és la que més ens ha 
agradat. Nosaltres votarem la moció d’Iniciativa, i, 
per tant, no votarem la reprovació només del conseller 
d’Economia, perquè entenem que, més enllà de la res-
ponsabilitat del conseller d’Economia, això també és 
responsabilitat de l’altre conseller, en tot cas, implicat. 
És més, votaríem una reprovació del Govern, ja que 
el Govern ha fet el paper aquestos anys de defensar 
aquesta privatització amb ungles i dents, i, per tant, 
enteníem injust només focalitzar-ho en la persona del 
conseller d’Economia.

Jo diria que, sense més, i evidenciant el que ja vam dir 
l’altre dia, per nosaltres el moment és ara. Segurament 
no hem viscut una crisi de despossessió de les classes 
populars tan greu com la que estem vivint ara. És obvi 
que aquesta crisi de despossessió està fent aflorar una 
cosa bàsica, que és que els béns, els serveis essencials, 
doncs, les energies, l’aigua, l’habitatge, tot allò que 
són circumstàncies o, en tot cas, factors necessaris 
perquè reproduïm la vida amb mínimes qualitats, amb 
mínima dignitat, ha d’estar en mans públiques, perquè 
són les mans públiques les que garanteixen, precisa-
ment, que es compliran aquests drets. I, com sempre 
diem referent a aquest tema, aquest tema requereix 
una cosa bastant bàsica, que és que el poder vulgui 
tocar beneficis al poder. I això és més complicat quan, 
almenys, estan els governs de dretes al capdavant.

Gràcies.

La presidenta

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

Joan Morell i Comas

Gràcies, presidenta. Conseller, consellera, secreta-
ris dels departaments, diputades, diputats, bon dia a 
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tothom. Tornem a parlar de l’aigua, tornem a parlar 
d’ATLL. Podríem parlar-ne àmpliament; nosaltres, que 
som el grup parlamentari que dóna suport al Govern, 
podríem donar molts arguments, moltes justificacions, 
però amb els set minuts no és possible. Intentaré cen-
trar-me en les dues mocions.

Però permeteu-me només recordar, com sempre hem 
fet, que, atesa la situació que tenia ATLL, que tenia 
l’ACA, i també la situació fiscal que es va trobar el 
Govern de la Generalitat, el Govern no podia atendre 
de cap manera les urgències generades per les  pèrdues 
de l’empresa, així com tampoc no podia fer front a to-
tes les inversions del tot necessàries per poder man-
tenir els nivells actuals de garantia i de qualitat que 
requeria el subministrament de la xarxa per a benefici 
dels ciutadans de Catalunya.

I també m’agradaria recordar com a introducció que 
aquest procés judicial que es segueix es un procés llarg 
i complicat. Hem de recordar que aquest procés d’ad-
judicació de l’ATLL ha estat una operació valenta, ne-
cessària, ambiciosa, una de les més grans que s’han 
fet a Europa. I aquest tipus d’operacions generen, com 
és natural, en molts casos, litigis judicials. Caldrà veu-
re, després d’haver-ne parlat durant tota la legislatura, 
veurem com acaba.

Pel que fa referència a les mocions, votarem en contra 
de l’apartat 1, perquè entenem que la Generalitat no-
més és part en el Recurs contenciós administratiu 14 
del 2013. La Generalitat considera que la sentència re-
caiguda en aquest contenciós és parcialment contrària 
a dret, pels següents motius que resumiré breument. 
La sentència revisa tot el procediment contractual, 
malgrat que la Generalitat, en la seva demanda, no ho 
havia fet. La sentència també considera que els acla-
riments formulats alteren el plec; la Generalitat entén 
que aquest plec no s’ha modificat. I també perquè la 
Generalitat considera que no s’ha vulnerat –no s’ha 
vulnerat– cap dels principis de publicitat, transparèn-
cia, legalitat i concurrència que se citen a la  sentència, 
en la mesura que els aclariments es van penjar en el 
perfil del contractista i, per tant, totes les empreses 
–totes– que s’haguessin volgut presentar a la licitació 
en van tenir coneixement. Per tant, per tots aquests 
motius exposats, la Generalitat entén que per a la de-
fensa dels seus interessos, que són els interessos de 
tots, cal presentar aquest recurs de cassació i, de fet, ja 
ho ha anunciat en el Tribunal de Justícia de Catalunya.

En l’altre apartat també hi votarem en contra, perquè 
la Generalitat, a través de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, sempre ha garantit la plena titularitat del servei 
de producció i subministrament d’aigua potable per 
a l’abastament a totes les poblacions de la xarxa Ter-
Llobregat, tal com preveu la llei des de l’any 1990. 
L’única diferència és que la gestió d’aquest servei ara 
és indirecta i abans era directa, la qual cosa tampoc 
no vol dir que amb una gestió directa sempre s’hagi 
fet bé o no s’hagi pogut fer malament, igual que amb 
la gestió indirecta.

La Generalitat, doncs, considera que aquesta gestió és 
la millor alternativa per garantir la millor qualitat de 
servei d’abastament garantint el finançament de les in-

versions que feien falta i les ampliacions necessàries 
per poder donar un bon servei.

És més, aquest nou model de servei ha permès dis-
senyar un pla d’inversions, reposicions i millores que 
hauria estat impossible de realitzar si s’hagués man-
tingut en l’àmbit que estava..., aquestes restriccions a 
les quals estan sotmesos els organismes adscrits a la 
Generalitat, i, en aquest sentit, el deteriorament de les 
infraestructures i, per tant, el decrement en el servei.

Per tots aquests motius, doncs, votarem en contra d’a-
quests punts.

També dir que no té cap sentit que la Sindicatura de 
Comptes faci un informe sobre els efectes econòmics 
de la sentència. Ara per ara, no existeix cap sentència 
ferma per tal de poder fer cap còmput, perquè no hi ha 
encara cap efecte econòmic; tot dependrà del que sen-
tenciï en el seu moment el Tribunal Suprem.

D’altra banda, també recordar que el conseller Mas-
Colell, en la seva compareixença àmplia del passat 15 
de juliol, que, en les circumstàncies actuals i amb la 
informació que tenim en aquests moments disponi-
ble, va comentar que la compensació dels actuals ges-
tors de l’ATLL, depenent de la decisió judicial, podria 
pujar a 326 milions d’euros, tinguem-ho clar, amb els 
conceptes de retorn dels pagaments efectuats, de les 
obres ja realitzades i dels interessos legals meritats. 
Amb tot, caldrà esperar, com deia abans, quina és la 
sentència del tribunal.

Per tots aquests motius, doncs, nosaltres votarem en 
contra d’aquestes dues mocions.

I, per acabar, jo crec sincerament que el que hauríem 
de fer, més que reprovar el conseller, és un reconeixe-
ment al conseller, i li ho dic sincerament: no esperem 
que la resta de la cambra l’hi puguin fer, perquè una 
persona del seu prestigi internacional, de la seva ca-
pacitat de treball, del seu coneixement i amb les cir-
cumstàncies tan complicades que ha tingut, no només 
el conseller Mas-Colell, sinó tot el Govern, això no 
s’ho mereix.

Vostè no tenia cap necessitat de prendre aquest com-
promís, i com que estima el país, i les dificultats que 
hi havien, vostè l’ha pres, i nosaltres li ho agraïm. I a 
sobre, senyor conseller, membres del Govern, el que 
heu hagut de sentir.

Bé, jo diria, conseller, que té el nostre agraïment per 
la feina feta que ha fet durant tots aquests anys, pel 
servei al Parlament, al Govern i a Catalunya. Gràcies, 
conseller, el temps, la història, la perspectiva i molts 
de nosaltres li reconeixem i li agraïm la tasca que ha 
fet. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida, l’honorable senyor Salvador Milà.
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Salvador Milà i Solsona

Sí; gràcies, presidenta. Miri, avui, ja que és l’última 
intervenció donarem un exemple que el debat i escol-
tar els arguments dels altres partits, doncs, pot con-
vèncer.

Esquerra Republicana planteja una esmena al punt 
1.b, que diu que un cop finalitzats de manera ferma 
els processos d’adjudicació existents pel que fa a l’ad-
judicació i a la vista de la sentència o sentències, dur a 
terme les accions necessàries per assumir l’explotació 
i la gestió directes del servei d’Aigües Ter Llobregat, 
garantint la plena titularitat pública del servei i la par-
ticipació de les entitats locals de l’àmbit territorial en 
què es presta el servei.

Evidentment, en aquest mandat i en aquest Parlament 
ja no ho podrem veure, però jo crec..., creiem, hem es-
tat valorant que és un pronunciament prou clar, no?; 
és a dir que d’acord, acceptem el final i quan tinguem 
les sentències portem a terme totes les accions neces-
sàries per assumir l’explotació i la gestió directes, si-
gui quin sigui el resultat de les sentències. Aquí ho diu 
ben clar. 

Per tant, si els sembla bé..., bé, ens sembla bé a nosal-
tres, assumiríem l’esmena del punt 1.b i  demanaríem, 
doncs, que es votés separadament aquest punt. I tots 
plegats ens definirem sobre què haurà de tenir en 
compte el futur Govern de Catalunya en aquest aspecte. 

Gràcies, senyora presidenta.

Vull aprofitar també, doncs, per dir..., jo crec que és..., 
encara que pròpiament és una moció del Departament 
d’Economia i Coneixement... (Pausa.) Si volen, fem 
una pausa. Mai havia vist tanta estranyesa en l’accep-
tació d’una esmena. Hauríem d’estar tots plegats con-
tents que acceptem una esmena, no?, que fa un grup 
del Govern, que, a més, dóna suport al Govern. No hi 
toquem ni una coma.

Bé, ja veurem, doncs, el sentit de la votació, no?, pe-
rò jo crec que és una esmena interessant i que va en el 
sentit del que aquí ha dit el..., bé, no aquí, sempre ha 
dit Esquerra Republicana de Catalunya; ho va dir en el 
debat. (Veus de fons.)

Esperem una mica, senyora presidenta? Fem una pausa? 

La presidenta

Jo crec que no cal; no he vist cares estranyades, jo.

Salvador Milà i Solsona

No, no cal?

La presidenta

No.

Salvador Milà i Solsona

Bé. D’acord, d’acord, molt bé, no?, però vull dir que 
ho coneixem.

No, deia que, malgrat que aquesta és una moció que 
es refereix al conseller d’Economia i Coneixement, 
doncs, sí que hi té un protagonisme important el De-
partament de Territori i Sostenibilitat, i també, en de-
finitiva, tots els portaveus que han actuat en aquesta 
comissió, on hem parlat molt d’aquest tema, no? I, per 
tant, sí que agraeixo les paraules del senyor Marc San-
glas que la Comissió de Territori i Sostenibilitat crec 
que ha estat molt activa, molt potent, que hem apro-
vat moltes resolucions, que hem tractat molts temes de 
 país, que hem escoltat molta gent i que, a més, s’ha fet 
una feina molt productiva. Estic segur, em remeto als 
lletrats, que som de les comissions que més resolucions  
deu haver aprovat, no?

Per tant, el nostre agraïment, jo crec conjunt, als 
membres de la Mesa, a la senyora Victòria Forns i el 
senyor Joan Recasens; als portaveus, al senyor Jordi 
Terrades, al senyor Marc Sanglas, també a la senyo-
ra Dolors Montserrat i a l’Anna García, que és..., Eva 
García. (Rialles.) Eva García. Sempre ens hem confós 
amb els noms: Eva García. No, però abans era amb el 
cognom. No, perquè ella ha actuat de substituta mol-
tes vegades de la Dolors Montserrat. També al senyor 
Matías Alonso, i per què no recordar el senyor Jordi 
Cañas, que durant el primer període va ser el porta-
veu de Ciudadanos en aquesta comissió; a la senyora 
Meritxell Roigé, i a l’Hortènsia Grau, naturalment, la 
meva portaveu favorita, a la qual he mantingut sempre 
molt a ratlla.

I agrair també la col·laboració del lletrat, el senyor Xa-
vier Muro, que ha tingut una feina realment extraordi-
nària, perquè li hem donat molt de treball..., i no ens 
acompanya aquí.

Re més.

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors 
diputats.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

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

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, señora presidenta; muy brevemente, y agra-
deciendo que se me conceda este turno pese a que no 
tengo, no hay enmiendas presentadas a nuestra mo-
ción. No agotaré el turno. Únicamente aprovecho para 
decir que nuestro grupo no votará a favor del punto 
1.a, en cuanto a instar al Gobierno a que no se recu-
rra. Creemos que, en un procedimiento judicial, en un 
procedimiento judicial complejo como este, quizás la 
cámara, el legislativo no es el ámbito adecuado pa-
ra tomar una decisión jurídica y técnica como esa, y 
creemos que eso..., que conviene a la responsabilidad 
del Gobierno adoptar esa decisión, y ya una decisión 
adoptada. Y, en cualquier caso, tanto recurrir como no 
recurrir creemos que es una decisión, como digo, en la 
que esta cámara creemos que no debe entrar.
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Y, por tanto, pediremos votación separada del punto 
1.a.

Y también pediremos..., aprovecho el turno para soli-
citar la lectura del punto 1 de la moción de Ciudada-
nos antes de su votación en caso de que fuera posible.

Nada más. 

Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, 
señores del Gobierno; muchas gracias, señoras y se-
ñores diputados. 

La presidenta

Cridem a votació. 

(Pausa. Marc Sanglas i Alcantarilla demana per par-
lar.)

Senyor Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

No, bàsicament perquè el senyor Milà ens ha fet un 
oferiment aquí públic, però veig que no ha acabat d’in-
terpretar el sentit de la nostra esmena. Per tant, per 
evitar qualsevol tipus de confusió, i com que aquest 
portaveu ja havia anunciat la retirada d’aquesta esme-
na, mantenim la retirada de l’esmena i així no gene-
rem cap manera de conflicte. 

Entenem que, a més a més, senyor Milà, em sap greu, 
ja li ho dic, vostè no ha jugat noble amb aquesta esme-
na; vostè ha intentat fer aquí filibusterisme parlamen-
tari oferint-nos no sé quantes transaccions amb l’intent 
bàsicament de buscar una certa divisió, que no ens hi 
trobarà.

Gràcies.

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

La presidenta

Senyor Rodríguez... (Remor de veus.) No, no, no se 
sent. Ara.

Santi Rodríguez i Serra

Per demanar votacions separades; de la moció d’Inicia-
tiva, l’apartat 1, i de la moció de Ciutadans, l’apartat 2.

La presidenta

L’1 sencer, eh, separat? (Pausa.) D’acord. I de l’altra, 
el punt 2.

(Pausa llarga.)

Passem a la votació de les dues mocions.

Iniciarem la votació de la moció presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

I en primer lloc fem la votació del punt 1.

Comença la votació... (Veus de fons.)

Ah, no, no, no; un moment –un moment.

José Manuel Villegas Pérez

Perdón; presidenta, había pedido votación separada 
del punto 1.a.

La presidenta

Té raó. Perdó.

José Manuel Villegas Pérez

Gracias.

La presidenta

Doncs, votem el punt 1.a.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 35 vots a favor, 68 en contra i 23 
abstencions.

Votem ara la resta del punt 1.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 42 vots a favor, 68 en contra  
i 16 abstencions.

Votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 58 vots a favor i 68 en contra.

Passem ara a la votació de la següent moció, la presen-
tada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

I en primer lloc votem, per separat, el punt 2.

Comença la votació.

Ha estat rebutjat per 42 vots a favor, 68 en contra i 16 
abstencions.

També demanen la lectura del punt 1. És la següent: 
«El Parlament de Catalunya reprova el conseller 
d’Economia i Coneixement, honorable senyor Andreu 
Mas-Colell, per la gestió de tot el procediment de lici-
tació i adjudicació d’Aigües Ter Llobregat.»

Aquest punt, junt amb la resta, el votem, perquè no 
m’han demanat votació separada. Me n’han demanat 
votació? (Pausa.) No, d’acord; doncs, tota la moció.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 58 vots a favor i 68 en contra.

Declaració
del Parlament de Catalunya de suport 
al projecte de candidatura de la rumba 
catalana com a patrimoni cultural immaterial 
de la UNESCO (tram. 401-00040/10)

Abans de continuar amb la següent moció, donarem 
lectura de la Declaració del Parlament de Catalu-
nya de suport al projecte de candidatura de la rum-
ba catalana com a patrimoni cultural immaterial de la 
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UNESCO. Aprofito per saludar les persones que re-
presenten l’associació que ha defensat aquest punt.

(Aplaudiments.)

Farà lectura de la declaració el secretari tercer de la 
Mesa, el senyor Rull.

El secretari tercer

«La rumba catalana és una música d’arrels populars 
i urbanes, sorgida de manera genuïna a Catalunya a 
mitjan del segle XX i que avui és ben viva i dinàmi-
ca. És el resultat d’un procés continu d’encreuament i 
acollida de tradicions musicals diverses que han con-
fluït històricament a Catalunya, entre les quals desta-
quen el flamenc, altres cants melismàtics mediterranis 
i els influxos musicals americans. La seva trajectòria 
està marcada per importants fites de projecció comer-
cial i internacional, com les protagonitzades per Peret, 
Los Amaya, Gato Pérez, Gipsy Kings o Los Manolos, 
entre molts altres.

»En la gestació i la trajectòria de la rumba catalana 
hi ha tingut un paper clau la població gitana que des 
de fa segles habita en moltes localitats del país i del 
Migdia francès i és una part activa de la societat. La 
rumba catalana es pot considerar una de les aporta-
cions més importants d’aquest col·lectiu al patrimoni 
cultural comú.

»Alhora, en la seva producció i projecció, és un pro-
ducte i una pràctica cultural de gran transversalitat 
 social, que traça ponts entre persones de condició i 
procedència molt diverses, i esdevé un factor d’inte-
gració i cohesió socials.

»Avui la rumba catalana té una salut de ferro, és prac-
ticada tant per gitanos com per no gitanos, i té artis-
tes i grups musicals repartits arreu del territori. A més, 
gaudeix d’un reconeixement social unànime i, gràcies 
al seu caràcter alegre i ballable, és present en moltes de 
les festes públiques i les celebracions privades.

»D’uns anys ençà, diverses entitats treballen per do-
nar visibilitat i projecció a aquest fenomen cultural, 
tot subratllant-ne el valor patrimonial. El 2009 l’Ajun-
tament de Barcelona va aprovar per unanimitat una 
moció a favor de la rumba catalana i del seu reconei-
xement institucional. Aquesta moció demanava al Par-
lament de Catalunya que fes una declaració en aques-
ta direcció. D’uns mesos ençà, diverses entitats, entre 
les quals La Casa Musicale de Perpinyà, l’Escola de 
Música Moderna de Girona i Foment de la Rumba Ca-
talana –Forcat–, impulsen la candidatura de la rum-
ba catalana com a patrimoni cultural immaterial de 
la UNESCO, iniciativa a la qual s’han sumat diverses 
institucions socials i culturals tant a Catalunya com a 
l’Estat francès.

»Per tot això, el Parlament de Catalunya reconeix la 
rumba catalana com a música popular i tradicional 
i com a part del patrimoni cultural de Catalunya. El 
Parlament dóna suport al projecte de candidatura de la 
rumba catalana com a patrimoni cultural immaterial 
de la UNESCO i demana a totes les institucions pú-
bliques de Catalunya que s’adhereixin a la iniciativa. 

Així mateix, el Parlament de Catalunya demana for-
malment al Govern d’Espanya que empari i assumeixi 
com a pròpia la proposta de la candidatura de la rum-
ba catalana com a patrimoni cultural immaterial de la 
UNESCO, i demana a les diverses instàncies de la Ge-
neralitat que treballin conjuntament amb les entitats 
de promoció de la rumba catalana per a la divulgació, 
dinamització i internacionalització d’aquesta música i 
per al reconeixement dels seus valors socials i culturals.

»Palau del Parlament, 23 de juliol de 2015.»

(Aplaudiments forts i perllongats. En el sector del pú-
blic unes quantes persones canten i piquen de mans.)

La presidenta

Potser hauríem de convidar els rumberos en cada ses-
sió plenària, a l’inici.

(Alguns aplaudiments i remor de veus.)

Moció
subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les prioritats de l’acció 
del Govern (tram. 302-00311/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les prioritats de l’acció de govern. Té la paraula l’il·lus-
tre senyor Josep Enric Millo, en nom del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya.

Josep Enric Millo i Rocher

Presidenta, senyores i senyors diputats, els he de con-
fessar que no hi hauria millor manera de finalitzar una 
legislatura que cantant una rumba, aquí, a l’hemicicle, 
i els he de confessar també que en aquests moments a 
mi el que més em vindria de gust és cantar una rumba, 
agafar la guitarra i posar-m’hi, també, eh? (Rialles.) 
Per tant..., em reprimeixo –em reprimeixo. (Remor de 
veus.) Em reprimiré. (Veus de «No!») Que no vull fer 
un APM? Ja n’he fet alguns, en aquesta legislatura, i 
no en vull fer un altre.

Bé. Governar és prioritzar –governar és prioritzar. 
Aquesta era la frase amb què jo començava la interpel-
lació fa quinze dies al Govern per demanar-li que ens 
expliqués quines eren les seves prioritats per al que 
quedava de legislatura. En aquells moments, doncs, en 
fi, encara amb el dubte de si hi haurien eleccions el 
27 de setembre o no i amb les ganes de posar sobre la 
taula la necessitat que el Govern fixés unes prioritats 
més d’acord amb les autèntiques necessitats que té la 
societat catalana.

L’objectiu de la interpel·lació, com dic, per tant, eren 
les prioritats de la legislatura, i la resposta va ser, sen-
zillament, decebedora. La resposta del conseller –que 
ara no hi és– va ser, doncs, explicar-me el que ja han 
fet durant aquests tres anys –molt pobre, per cert–, pe-
rò, en canvi, no em va parlar de prioritats de futur; 
senzillament, perquè no n’hi han. No n’hi han, o per-
què les que hi han són erràtiques, que és el que hem 
viscut durant aquesta legislatura, i és la constatació de 
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l’error de les prioritats d’un govern que no ha encertat 
amb el que havia de fer.

La moció que hem presentat com a conseqüència d’a-
questa interpel·lació té cinc punts –cinc punts– que es-
tan en dos blocs, com vostès han pogut llegir.

Un primer bloc, que jo crec que és assumible pràcti-
cament per tothom. Entenc que no el pugui assumir 
el grup parlamentari que dóna suport al Govern, pe-
rò que la resta de grups estic segur que hi poden do-
nar suport. Els tres primers punts d’aquest primer bloc 
el que fan és constatar que, doncs, durant aquests tres 
anys d’aquesta legislatura, hi ha hagut un govern de la 
Generalitat que ha centrat els seus esforços en acci-
ons que no han estat la lluita contra la crisi i els seus 
efectes, la generació de llocs de treball i oportunitats 
per als catalans, així com prendre mesures per pal·liar 
les conseqüències que la crisi ha generat en la socie-
tat. Un govern que ha generat inestabilitat política, a la 
qual ha sotmès a tots els catalans, generant frustració, 
desafecció i esgotament, condemnant-los a una paràli-
si que abasta les opcions de consolidació de la recupe-
ració a Catalunya.

Constatar, com dic, que els enfrontaments i la manca 
de voluntat del Govern de la Generalitat d’entendre’s 
amb el Govern d’Espanya ha dificultat la cooperació, 
la recerca de sinergies conjuntes, per treballar en l’ob-
jectiu comú de la sortida de la crisi. Constatar això 
penso que és absolutament fàcil de compartir per part 
de tots els grups de l’oposició en aquesta cambra.

Ara bé, hi ha una segona part de la moció, un segon 
bloc, que entenc que sigui difícil, perquè pràcticament 
seria impossible de complir, que és el punt, el bloc en 
què manifestem què és el que el Govern hauria de fer 
a partir d’ara, no? I és que, segons la moció, encara 
el Govern estaria a temps de rectificar, si no hagués 
anunciat la convocatòria d’eleccions anticipades, i 
posés en marxa tot el que és necessari en l’àmbit de 
l’economia, de l’educació, de la sanitat, de la fiscalitat, 
abaixant impostos, negociant un nou model de finan-
çament, tenint una administració més eficaç, més ra-
cional, donant suport a les famílies, l’atenció als més 
 febles, etcètera. Tot això, evidentment, no serà possi-
ble, perquè finalitza la legislatura.

Finalitza una legislatura que passarà a la història com 
la més inútil, la més improductiva i la més estèril dels 
primers trenta-cinc anys de la democràcia de Catalu-
nya. Només hi ha hagut una prioritat: trencar Cata-
lunya i trencar amb Espanya. Una legislatura sense 
reformes, una legislatura només pensant en els trenca-
ments, una legislatura de confrontació, que l’únic que 
ha fet ha sigut complir el president amb el seu compro-
mís d’anar a la col·lisió frontal amb la resta d’Espanya.

Deixaran vostès, grup parlamentari que ha donat su-
port al Govern, la pitjor herència que mai ha tingut 
aquest Parlament: una societat dividida, una fractura 
social que mai havíem tingut, increment de la pobresa 
com mai havíem vist i un rècord d’endeutament de les 
finances públiques de la Generalitat.

Les conseqüències? Unes eleccions anticipades, un pre - 
sident que no es torna a presentar, el candidat de la 

seva llista és el senyor Romeva, que aspira a ser presi-
dent de la Generalitat –òbviament, com passa a tot el 
món, quan un es presenta de cap de llista–, un grup 
parlamentari, el que dóna suport al Govern, que no es 
torna a presentar, i hi haurà, a més a més, un grup par-
lamentari que no rendirà comptes, perquè no presenta 
candidatura a les properes eleccions.

Votar que sí en aquesta moció vol dir reconèixer que 
les coses no s’han fet bé i que es pot fer molt millor. 
Votar que no vol dir aprovar la gestió d’aquest Govern 
i acceptar que s’ha fet tot el que es podia fer.

I, per acabar, doncs, aprofito també per acomiadar-me, 
com han fet altres companys, i desitjar a tots vostès un 
bon estiu. Jo agraeixo al meu grup parlamentari tota 
la feina que ha fet, que ha estat molta i molt ben feta, 
a la meva presidenta, per la confiança que m’ha fet, i a 
tots vostès, especialment a aquells que han manifestat 
major respecte per la diversitat de pensament i d’opi-
nió, per les seves hores de treball compartit al servei 
de tots els catalans. Els garanteixo que, discrepàncies 
polítiques a part, m’emporto de tots vostès l’amistat a 
dins i a fora del Parlament.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Atès que no s’hi han presentat esmenes, passem di-
rectament al torn de posicionament dels grups parla-
mentaris. Té la paraula l’il·lustre senyor Sergi Sabrià, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya.

Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, presidenta. Bé. Començo per constatar 
una bona notícia, no? Veig que, per fi, estan conven-
çuts que el 27 de setembre hi haurà eleccions. Ha cos-
tat, però està bé que hagin arribat fins aquí.

Miri, l’única obsessió de la gent d’Esquerra Republi-
cana és ajudar la gent, i quan diem «gent» parlem de 
tots els catalans. En aquest context actual, aquesta ob-
sessió es multiplica: quan els fonaments de l’estat del 
benestar tremolen més que mai, quan les desigualtats 
socials s’incrementen cada dia, quan la malaurada i, 
a vegades, obligada reducció de la despesa pública ha 
afeblit els serveis públics i les prestacions. En aquest 
context, llegir aquesta moció, no sabria ben bé quin 
nom posar-li, potser «cruel», no?, quan les receptes 
europees per sortir de la crisi que vostès han seguit 
al peu de la lletra no han donat resultat... –el temps? 
(veus de fons)–, quan venim de la reforma laboral, 
quan venim de jugar amb les pensions, de –sí, ara sí– 
crear ocupació, però hem de reconèixer que més pre-
cària que mai, d’ocupació de molt baixa qualitat, d’un 
nou fenomen com la pobresa laboral, és justament 
d’això, de tot això, d’aquesta base, on rau bona part del 
clam independentista.

Vostè ens diu que no hem lluitat contra la crisi, que  
no hem lluitat contra el seus efectes; ens diu que no ens 
hem volgut entendre amb el Govern de l’Estat; que la 
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solució és que creem nous climes de cooperació; que  
fem un pressupost per al 2016, i nosaltres li diem  
que no, que ja estem, que la fase aquesta la donem per 
tancada, que nosaltres el que farem és la independèn-
cia. I en aquesta independència sí que hi trobarem les 
eines per formular un nou contracte social, a partir de 
disposar de totes les eines. A partir de disposar de to-
tes les eines podrem lluitar, per exemple, contra l’atur, 
o podrem ajudar les nostres empreses, o podrem po-
sar-nos al dia amb les farmàcies.

I també és en aquest procés d’il·lusió col·lectiva, de 
somni de tots plegats, on hem de fer i farem irrenun-
ciable el retorn de la confiança en les nostres institu-
cions, amb transparència, amb més participació, amb 
tolerància zero amb la corrupció; conceptes que, per 
cert, no apareixen a la seva moció quan parlen de re-
cuperar la confiança en les institucions. Curiós –o no.

Perquè no els reprengui, perquè no els agafi per sor-
presa, els ho expliquem breument: no li votarem res 
d’aquesta moció, perquè tenim altres plans. I els al-
tres plans no són precisament convertir el castellà en 
llengua vehicular a l’educació del nostre país, perquè 
els nostres plans són fer un país nou, i segur que no els 
agafa de sorpresa; perquè tot i les advertències, perquè 
tot i les amenaces, aquest país té set de llibertat, i està 
preparat per guanyar, i està preparat per ser lliure, i ho 
ha expressat cívicament, i ho ha expressat també po-
líticament, i el 27 de setembre ho tornarà a expressar, 
aquesta vegada electoralment.

Estem al final del procés; que a vostès se’ls ha fet 
molt llarg, ja ho sabem, però no pateixin, perquè  això 
ja s’acaba. Estem preparats per fer un procés consti-
tuent: la regeneració democràtica, l’independentis-
me i també un viratge cap a l’esquerra són elements 
 imparables. El 27 de setembre donarem resposta a si 
Catalunya ha d’esdevenir un estat independent. I, com 
li deia, i els ho avanço, perquè no els vingui després 
mal de panxa, el resultat serà que sí. I tindrem el man-
dat democràtic, i començarem a construir un nou país, 
i donarem resposta als catalans. I llavors sí, i llavors 
podrem complir la seva moció, la que ens porten avui 
aquí, perquè tindrem les eines per millorar l’ocupació, 
perquè tindrem les eines per suprimir els barracons, 
per millorar l’aprenentatge de l’anglès.

I saben què? –i aquesta jo crec que és la notícia que els 
agradarà més de totes–, segurament a mitjà termini, 
potser no a curt, però a mitjà termini podrem complir 
el punt 5.c de la seva moció; aconseguirem crear un 
clima de cooperació amb el Govern de l’Estat espa-
nyol, de tu a tu, d’igual a igual, d’estat a estat; amb 
respecte, hi cooperarem, per fi.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

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

Maurici Lucena i Betriu

Moltes gràcies, presidenta. Consellera, diputats, dipu-
tades, el Grup Socialista es vol posicionar amb relació 
a la moció presentada pel Grup del Partit Popular, vol-
dria fer cinc consideracions.

La primera és que, més que una moció, això sembla 
un programa electoral, un desideràtum.

La segona és que, senyor Millo, vostè sap que molts 
dels punts de la moció que ha plantejat, en cas que vos-
tès poguessin governar el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, no els podrien complir.

D’altres, directament crec que no els creuen sincera-
ment. Hi ha, per exemple..., en el model de finançament 
autonòmic vostès parlen d’ordinalitat. Ja sé que d’ordi-
nalitat hi ha definicions alternatives, però estic segur 
que, amb la definició acceptada pels experts en finan-
çament autonòmic, que vol dir aquella que amb un 
mateix esforç fiscal els recursos públics per capita no 
poden estar alterats després de l’operació del principi 
de solidaritat, vostès no serien capaços com a  govern, 
ni català ni espanyol, d’assolir un model de finança-
ment d’aquestes característiques.

I després parlen d’abaixar impostos. Jo, el tema d’abai-
xar impostos i alhora denunciar, com vostès han fet, i 
crec que amb raó, l’augment realment preocupant tant 
del dèficit com de l’endeutament de la Generalitat de 
Catalunya, doncs, és incompatible, simultàniament. 
I ho saben, també.

La tercera reflexió que voldria fer és que el Grup So-
cialista està, amb la literalitat de la moció, d’acord en 
 algunes coses, com és obvi, però estem en profund 
des acord en altres, particularment, com ha comentat 
el senyor Sabrià, en aquelles relacionades amb el mo-
del lingüístic que vostès proposen.

Aquesta proposta és fortament divisiva, representaria 
un trencament en la tradició contemporània de l’esco-
larització dels ciutadans de Catalunya, i crec que és un 
error per part de vostès que perseverin en una alterna-
tiva que saben que, a Catalunya, ara mateix, doncs, no 
podria reeixir.

La quarta reflexió que voldríem fer és que en cap cas 
el posicionament que el Grup Socialista farà en rela-
ció amb aquesta moció, doncs, és un aval a la pèssi-
ma gestió del president Mas. Nosaltres hem dit que, 
quan un fa un balanç honest, equànime de la gestió del 
president Mas i del Govern de Convergència i Unió, 
ara de Convergència Democràtica, doncs, no pot ser 
bo: cap nou projecte, sense augment de l’autogovern, 
sense finançament autonòmic per primera vegada a la 
història, una profunda divisió social que s’anirà agu-
ditzant en els propers mesos, etcètera. I ha acabat, a 
més, amb uns elements bastant lamentables i patè-
tics de comèdia italiana, aquesta legislatura. (Veus de 
fons.) I tot això amb un ingredient inesperat... Sí, sí, 
senyor Sabrià, comèdia italiana. I part de la comèdia 
italiana la representen vostès avalant la candidatura 
a la presidència de la Generalitat d’una persona que 
està completament en contra de la ideologia d’esquer-
res que vostès han defensat, que trenca, a més, l’esforç 
que vostès han fet durant la legislatura de separar-se 
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d’un govern que ha tingut membres que en el passat i 
en el present estan envoltats de sospites de corrupció. 
Però, al final, a Esquerra Republicana li ha passat el 
que tantes vegades en la seva història: que els han tre-
molat les cames i, a la vista de les enquestes dels dar-
rers mesos, vostès han sucumbit a la pressió. I és una 
llàstima perquè fins fa molt poques setmanes estaven 
aguantant bé el tirón. 

En cinquè lloc, senyor Millo, aquesta moció, en defi-
nitiva, crec que és una moció que arriba tard, que es-
tà fora de lloc, que és extemporània, i, si no fos per la 
molt bona opinió que jo tinc de vostè, pensaria que ha 
estat elaborada conscientment amb unes elevades do-
sis d’electoralisme i de cinisme.

I, per tant, el Grup Socialista, com a posició política 
global respecte a la moció, hi votarà en contra.

I aprofito, també, com ha fet el senyor Millo, per desit-
jar-los bon estiu i per subratllar que ha estat un  plaer 
participar en aquesta legislatura com a portaveu del 
Grup Parlamentari Socialista.

Gràcies, presidenta, consellera, diputats i diputades.

La presidenta

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

David Companyon i Costa

Bé, diputades, diputats... (Pausa.) La presidenta del 
Partit Popular sempre marxa quan jo intervinc. No sé 
tenim alguna cosa... (L’orador riu.)

Bé, diputat Millo, primer de tot, tot el meu reconei-
xement, i pel temps que hem estat junts, doncs, sí que 
puc deixar constància de la bonhomia i la, natural-
ment, gran diferència ideològica.

Bé, naturalment, el nostre grup no votarà a favor d’a- 
questa resolució. Alguns dels arguments ja s’han dit 
aquí. Però sobretot vostè en el primer paràgraf parla dels 
darrers tres anys, i volgudament ens amaguen els dos 
anys anteriors.

Havent estat a la Sindicatura de Comptes, en la qual 
hem hagut de fer veure i treballar molts dels informes 
de fiscalització, hem vist com moltes de les coses que 
vostès precisament es plantegen després..., vostès molt 
cofoiament –he repassat algunes de les intervencions 
de la presidenta del seu grup parlamentari– estaven 
contents d’haver obligat el Govern de Convergència i 
Unió, amb el qual van tenir un pacte d’estabilitat du-
rant dos anys, i van vostès dir que havien condicionat 
els pressupostos: amb relació als barracons, als cen-
tres escolars, a la recuperació de l’ocupació, etcètera. 
Vostès eren els adalils, vostès eren els que condiciona-
ven els pressupostos de la Generalitat durant dos anys, 
perquè les retallades fossin al més enllà possible, fos-
sin el més radicals possible, es tanquessin les més em-
preses públiques possibles. I ara vostès ens plantegen 
fer tot el contrari.

Estic d’acord amb el portaveu del Partit Socialista; hi 
ha una dosi, diguem-ne, deixi’m dir-li-ho amb minús-
cules, de cinisme, no?, a l’hora de plantejar-ho, per-
què vostès han estat els responsables, coresponsables, 
de les majors retallades que hi ha hagut en els pressu-
postos de la Generalitat i ara ens vénen aquí a excla-
mar-se. 

A més, i deixi’m que li ho digui amb tota la millor 
capacitat que pugui fer-ho, a mi em segueix mostrant 
una manca de comprensió molt preocupant del seu 
partit sobre la situació política que vivim a Catalunya, 
sobre el procés, sobre l’esgotament d’aquest règim. 
Vostès són responsables de la situació que hem tingut 
aquí; vostès van recollir 4 milions de signatures con-
tra l’Estatut de Catalunya. O no se’n recorda, d’això?

Mirin, quan el 25 per cent de la població de Catalu-
nya s’ha mobilitzat per exigir exercir el dret a decidir, 
vostès no ens poden venir aquí a dir el que ens estan 
 dient. Quan el 70 o el 80 per cent dels catalans con-
sideren imprescindible exercir aquest dret a decidir, 
vostès no tenen cap resposta en la seva moció.

Quan el 9-N, amb unes condicions d’amenaça pel Tri-
bunal Constitucional, 2.400.000 catalans van decidir 
exercir un dret democràtic i expressar la seva opinió o 
la seva opció envers una pregunta acordada molt ma-
joritàriament per aquesta cambra, vostès no poden se-
guir dient que el Govern de Catalunya no ha fet el que 
havia de fer amb relació al Govern de l’Estat espanyol. 
Vostès han trencat tots els ponts. I els han trencat per-
què la seva concepció de la democràcia és una concep-
ció absolutament..., de la legalitat, i no de la democràcia, 
i no del fet que el poble es pugui expressar.

Vostès, a més, són els principals responsables de l’ofe-
gament de les classes populars, no només catalanes, 
sinó d’arreu de l’Estat espanyol, i del patiment social 
i del creixement d’aquestes desigualtats socials. D’un 
estat, senyor Millo, que està en fallida. Com podem con- 
cebre un estat en què el 50 per cent dels joves estan  
condemnats a l’atur si no és un estat en fallida? On el 30 
per cent de la població viu en risc d’exclusió social. On 
el 30 per cent dels nostres infants viuen en risc d’exclu-
sió social. Això és un estat que està en fallida. I són vos-
tès els que han estat dirigint-nos.

Mirin, des de l’opció que jo represento, canviarem tot 
això; lluitarem per obrir un procés constituent, un pro-
cés constituent que ens permeti un veritable dret a de-
cidir-ho tot, des del punt de vista social, econòmic i 
naturalment nacional.

Necessitem aquest procés constituent. Necessitem 
canviar-ho tot. Necessitem construir la nostra consti-
tució catalana. I nosaltres, des de Catalunya Sí que es 
Pot, obrirem els ponts a tothom per la revolució de-
mocràtica que necessitem aquí, per la ruptura demo-
cràtica imprescindible per treballar des d’una legalitat 
catalana i per un estat, per una república catalana en 
la qual els catalans i les catalanes puguem decidir-ho, 
puguem decidir-ho tot. I esperem establir les millors 
relacions amb els nostres veïns, amb els nostres com-
panys de l’Estat espanyol. Però mai serà, sens dubte, 
seguint el que avui vostès ens han plantejat aquí. Cap 
submissió a un estat que ens nega la democràcia.
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La presidenta

En nom del Grup de Ciutadans, té la paraula l’il·lustre 
senyor Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputa-
dos, a veces resulta curiosa la mecánica parlamenta-
ria, porque nos encontramos con unas propuestas de 
resolución que promueve un partido político y que bá-
sicamente están diciendo que se pague a las farmacias, 
que se colabore de forma leal con el Gobierno para 
establecer un sistema de financiación adecuado pa-
ra Cataluña, que a las pymes y los autónomos, pues, 
la Administración les pague en un plazo no superior 
a treinta días, etcétera. Son propuestas que hasta se 
les puede llamar «buenistas», bien redactadas, o sea, 
bien redactadas para que casi todos los partidos polí-
ticos presentes en el hemiciclo las pudieran aprobar. 
Sin embargo, el juego político, muchas veces de vuelo 
corto, de algunos partidos políticos hace que haya co-
sas que no se aprueben.

Y, por ejemplo, estamos viendo aquí que hay mu-
chos grupos políticos que van a votar en contra de es-
tas propuestas, que son objetivamente correctas, o ¿no 
es  correcto pagar a las farmacias? ¿O no es correcto pa-
garle al tercer sector lo que se le debe? Lo que pasa 
es que como lo promueve un partido político concreto 
que, ciertamente, lo hace teniendo responsabilidades 
de Gobierno en España, que todas las cosas que aquí 
propone, seguramente, en su parte de competencias 
no las cumple tal y como lo está promoviendo, pero 
eso no quita, a nuestro entender, que el voto tenga que 
ser positivo. Tenga que ser positivo con crítica, si se 
quiere, al partido en el Gobierno, con reproches, pero 
habría que votar favorablemente, por lo menos, aque-
llo en lo que se está de acuerdo. Es lógico que quien 
promueve la independencia y no quiere ningún tipo de 
acuerdo de financiación, porque lo que quiere es liar la 
troca, irse a estrellar contra el muro, que va a ser la-
mentablemente lo que va a pasar, a veces se ven desi-
derátums y muy buenas palabras y sonrisas y tal y la 
verdad lo encuentro, quizá, un poco naif. 

Estamos aquí debatiendo cosas –es muy lógico y muy 
defendible que cada uno defienda sus ideas– pero la 
verdad es que todos sabemos que lo que va a resultar 
de esta lista única va a ser un monumental estropicio, 
una división grande de la sociedad; pero, al  final, des-
de luego, de independencia no se preocupen ustedes 
que no la van a conseguir, porque va en contra del sig-
no de los tiempos, por eso, básicamente, porque es-
tamos en la Unión Europea, es ilegal, han buscado 
un cauce ilegal, no han hecho lo que hacen en otros 
países serios, negociar durante tiempo y conseguir un 
marco que les dé una mayor salida, porque a mí no me 
gusta lo que ustedes hacen, pero, por lo menos, po-
drían hacerlo por los cauces legales; pero como no lo 
hacen siquiera por los cauces legales, pues, ustedes se 
van a estrellar y, con ustedes, el señor Mas amparado 
y escondido en esa lista, que no se sabe cómo se va a 
llamar –creo que se llama «Junts per no sé què» o al-

go así, pero que no es tampoco Convergència ni Unió, 
¿eh?–, y, entonces, con eso, se van a estrellar ustedes.

Decía el representante del Partido Socialista que hay 
 cosas que promueven la división aquí. Yo creo que las co- 
sas que promueven la división es el blandenguerío con 
ciertas cosas, porque ustedes, por ejemplo, en Castell-
defels, ayer, hubo una manifestación porque la alcalde-
sa de Castelldefels pactó con Esquerra Republicana para 
gobernar y quitar al partido más votado, pactó meter 
a Castelldefels en la Associació de Municipis per la 
Independència. Esto sí que es generar división, eso sí 
que es lamentable, en fin... (Alguns aplaudiments.)

Y, luego, decir que el PP –el PP–, que yo creo que tam-
bién merecen su reproche. Miren, hay muchas cosas y 
nosotros hicimos una interpelación en que reprochába-
mos al Gobierno de Cataluña las cosas que han dejado 
de hacer durante esta corta legislatura y, entre ellas, 
estaba la ley electoral. Hay que recordar al PP que 
ha entrado por registro una reforma de la ley electo-
ral que es una cacicada para que los ayuntamientos en 
los que el PP haya sido más votado queden blindados 
con una mayoría absoluta ficticia. Y esto también hay 
que recordarlo y, por eso, cuando leí esta moción pen-
sé: «Qué raro, no aluden para nada al cambio de ley 
electoral que aquí, en Cataluña, llevamos treinta años 
y no se ha hecho». Y, claro, luego lo entendí, porque 
hace un par de días o un día y medio ha salido la no-
ticia que el PP hace una cacicada con la ley electoral.

Por lo tanto, lo que quiere la ciudadanía es que los 
partidos políticos por intereses de vuelo corto dejen 
de pelearse y que se llegue a acuerdos sobre cuestio-
nes de Estado –ley electoral, educación, justicia– y 
que, cuando hay que votar coas como que se pague a 
las farmacias, que se voten afirmativamente.

La presidenta

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

Quim Arrufat Ibáñez

Bé. Sincerament, en aquests dos anys i mig de legis-
latura hem entès perfectament quina ha estat la seva 
postura i la seva actitud com a grup parlamentari a Ca-
talunya i, en general, en aquest Parlament. I ha estat, 
bàsicament..., vostès tenen la seva funció i la seva pos-
tura aquí és, bàsicament, de cinisme. Són cínics i, per 
això, moltes vegades estan tota l’estona en els escons 
de darrere seu, senyora Alícia, rient, fent conyetes i 
tal, perquè la seva postura aquí no és ni d’analitzar bé 
les propostes, ni de fer càlculs, ni d’intentar pactar re 
amb l’Estat ni..., és cínic. És una postura molt còmoda 
i molt cínica. Vostès vénen aquí a demanar allò que ni 
de lluny farien, que no es pot fer i que no estan dispo-
sats, a més, a permetre que es faci, i, per tant, és una 
postura absolutament cínica i és la seva raó de ser.

Vostès han fet, han avalat, han aprofundit, han assegu-
rat i han blindat un rescat bancari absolutament cruel, 
insolidari, que ha fet pagar la crisi a l’Estat i a les clas-
ses populars; han premiat la banca concentrant totes 
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les caixes, a preu de saldo, en cinc grans bancs on hi 
tenen tots els seus amics de classe.

Han apujat tots els impostos que van dir que abaixa-
rien. Han usat políticament la justícia i els tribunals 
d’excepció fins a fer-los en ells mateixos un partit polí-
tic bel·ligerant en la confrontació democràtica.

Han desarmat la classe treballadora i els treballadors 
amb la reforma laboral, esborrant tots els drets i les 
estructures d’autodefensa que encara els quedaven 
després de les reformes laborals del Partit Socialista, 
multiplicant l’atur, la precarietat i fent possible que a 
l’Estat espanyol i a les seves costes es cobrin menys de 
tres euros l’hora –menys de tres euros l’hora– per tre-
ballar en temporada.

Vostès han expulsat centenars de milers de persones 
del seu propi país i ens vénen a nosaltres a reclamar en 
una moció que diu: «Comprometre’s amb l’estabilitat 
política i crear un marc propici per a la recuperació de 
la confiança de la societat amb les institucions.» Però 
si és que.., bàsicament això passa perquè vostès des-
apareguin, perquè vostès marxin de les institucions.  
Que algú recuperi la confiança en les institucions i 
es recuperin marcs d’estabilitat... però si tenen el seu 
país, l’Estat espanyol, fracturat electoralment en més 
formacions polítiques de les que mai havia hagut; te-
nen Catalunya a punt de marxar; tenen la inestabilitat 
política més gran creada des del final de la dictadura, 
l’han provocada vostès –l’han provocada vostès. Bà-
sicament, l’estabilitat política a l’Estat espanyol, ara  
mateix, prudentment, passaria perquè vostès abando-
nessin tranquil·lament el Govern després d’unes elec-
cions i es pogués reconstruir alguna cosa.

Miri, votar que sí significa no sé què i votar que no 
significa no? Mira, no farem un repàs de l’obra de Go-
vern de Convergència i Unió; tindríem molt a dir o al 
contrari, tindríem molt poc a dir del molt poc que s’ha 
fet, en uns moments on es requeria molta intervenció 
pública i que no s’ha fet absolutament res.

Nosaltres votarem que no a la seva proposta de resolu-
ció, bàsicament, perquè ho hem expressat tantes vega-
des en aquest faristol, bàsicament, perquè s’ha de tenir 
molta cara i molt de morro per venir a proposar aquí 
el que serien incapaços de fer vostès i estan entestats 
que no es pugui fer.

(Remor de veus.)

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies, presidenta. (Persisteix la remor de 
veus.) Per anunciar el meu vot contrari en aquesta mo-
ció amb tres arguments...

La presidenta

Un moment... –un moment, senyora Geli. (Pausa.) Ja.

Marina Geli i Fàbrega

Anunciar el vot contrari en aquesta moció. Hi han molts 
arguments, però tres em semblen substantius, perquè 
res té sentit amb el que vostès demanen si han incom-
plert, per cert, una llei orgànica estatutària que deia 
que, a partir del 2013, es necessitava un nou model de 
finançament.

Segon, perquè hi ha hagut un repartiment injust dels 
dèficits, i, per tant, Catalunya ha tingut encara més 
problemes.

I, tercer, la inestabilitat política, probablement, té cul-
pes repartides; però, si vostès, entenent, fins i tot..., si 
vostès haguessin entès que Espanya està en una sego-
na transició i que a Catalunya hi ha una majoria que 
ha decidit que vol exercir la seva sobirania i haguessin 
presentat, des del seu partit, una proposta, potser la via 
democràtica no ens hauria fet arribar on estem.

Moltes gràcies.

La presidenta

I, en nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula l’il·lustríssim senyor Albert Batet.

Albert Batet i Canadell

Moltes gràcies, presidenta. Consellera, diputats, dipu-
tades, senyor Millo, ara que parlàvem de rumba, fruit 
de la seva intervenció i d’aquesta moció, em recorda-
va i em venia una lletra, senyor Enric, que es deia El 
mig amic. Hi ha una estrofa que s’escau molt bé, que 
és: «Enredant per allà, enredant per aquí, li compra-
va una camisa i em regalava un cobrellit.» I això és el 
que han fet vostès –i això és el que han fet vostès–: en-
redar per allà i enredar per aquí, senyor Millo.

Miri, començava la seva intervenció dient: «Governar 
és prioritzar i el Govern ha prioritzat.» Oi tant que ho 
tenim clar els catalans i les catalanes com governa el 
Partit Popular i com prioritza en contra del benestar 
social i en contra de les persones d’aquí de Catalunya. 
Ho tenim claríssim, divendres rere divendres, durant 
quatre anys, només han tingut una obsessió, que és 
anar contra el finançament de la Generalitat de Catalu-
nya, que és anar contra els serveis bàsics dels catalans 
i de les catalanes, que és anar contra l’autonomia local, 
que és anar contra l’autonomia del Govern de Catalu-
nya. I aquesta ha sigut la seva feina durant quatre anys. 
Vostès han prioritzat, governar és prioritzar.

I, miri, li ho diré en xifres. Sap quant deu el Govern 
espanyol... Senyor Millo, sap quant deu el Govern es-
panyol a la Generalitat de Catalunya, incomplint l’Esta-
tut de Catalunya? 3.967 milions d’euros –3.967 milions 
d’euros. Sap les coses que es podrien fer amb aquests 
diners? Sap quin és el dèficit fiscal que tenim i patim 
els catalans i les catalanes? Ho sap? Doncs, si ja ho sap, 
encara s’entén menys la intervenció que fa.

Sap les decisions que vostès han governat i han prio-
ritzat contra el benestar de Catalunya? Doncs, miri, 
llei de dependència, tenia l’obligació de posar-hi el 50 
per cent i hi posen el 17 i mig per cent i la Generali-
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tat hi posa la diferència; un dèficit crònic de la  sanitat 
pública, amb una reducció que han fet vostès, el Go-
vern del Partit Popular, prioritzant del 98 per cent de 
les transferències finalistes en ensenyament, amb una 
reducció del 40 per cent a projectes culturals. Entre 
els anys 2009 i 2014, senyor Millo, que vostès han go-
vernat, la inversió de l’Estat a Catalunya s’ha reduït 
un 71 per cent. Catalunya és el tercer territori per la 
cua d’inversió, només el 9,5 per cent de la inversió to-
tal, i el que és més trist, en un moment en què era més 
necessari que mai, han reduït en un 60 per cent l’ajut 
de l’Estat espanyol en les polítiques d’ocupació a Ca-
talunya.

Senyor Millo, «enredant per allà, enredant per aquí, li 
van comprar una camisa i li van vendre un cobrellit». 
I el 27 de setembre els catalans han dit que ni cobrellit 
ni camisa, que ja ens ho fem nosaltres, que segur que 
en sortirem molt més ben parats del negoci que ens 
ofereixen vostès.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Cridem a votació.

(Sergi Sabrià i Benito demana per parlar.)

Senyor Sabrià...

Sergi Sabrià i Benito

Per donar-li les gràcies al senyor Lucena per les seves 
al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

Sergi Sabrià i Benito

Sí. El senyor Lucena ens ha donat les solucions per a 
la comèdia italiana, crec que ha dit, ha fet el diagnòs-
tic, ha donat les solucions. A mi m’encantaria donar-li 
les solucions per a la sarsuela que té muntada el PSC, 
però, francament, crec que de solució no en té.

(Josep Enric Millo i Rocher demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Millo...

Josep Enric Millo i Rocher

Sí, presidenta. Per contradiccions, demanaria la pa-
raula.

La presidenta

Trenta segons.

Josep Enric Millo i Rocher

Gràcies, presidenta. En primer lloc, al portaveu del 
Partit Socialista, no?, per dues contradiccions que ens 
semblen importants. La primera, amb relació a quan 
ell nega la nostra capacitat de poder defensar un nou 
model de finançament que sigui més just i equilibrat, 
recordar-li que a l’estiu del 2012 vostès van votar en 
contra d’una proposta del Partit Popular català d’una 
reforma de model de finançament que inclou la defen-
sa del principi d’ordinalitat. El poso a la seva disposi-
ció, l’hi enviaré avui mateix perquè se’l pugui llegir i 
pugui corregir les seves paraules.

La segona contradicció, que em sembla evident quan 
vostè posiciona el Partit Socialista clarament en con-
tra que el castellà pugui ser llengua vehicular també a 
Catalunya, juntament amb el català, doncs, recordar-li 
que no és això el que defensa el senyor Pedro Sánchez 
quan s’envolta amb la bandera espanyola, tot i que no 
em sorprèn, atesa la seva posició a Castelldefels, al 
costat d’Esquerra Republicana, defensant...

La presidenta

Senyor Millo...

Josep Enric Millo i Rocher

...que Castelldefels entri a l’associació de municipis 
independentistes. (Aplaudiments.)

I per acabar...

La presidenta

Senyor Millo...

Josep Enric Millo i Rocher

I per acabar, senyor Batalla, senyor Batalla... (Veus de 
fons.)

La presidenta

No, senyor Batet.

Josep Enric Millo i Rocher

Batet –perdó–, Batet. Ja que vostè m’ha recordat una 
rumba, jo escoltant-lo a vostè..., també me n’ha vingut 
una al cap, que és «Borriquito como tú, ¡tururú!».

(Aplaudiments i remor de veus.)

La presidenta

Passem a la votació d’aquesta moció.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 26 vots a favor i 102 en contra.
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Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les mesures per a fomentar la 
participació democràtica, l’accessibilitat i la 
simplificació de processos en les eleccions 
al Parlament (tram. 302-00312/10)

I passem al darrer punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per fomentar la participació democràtica, 
l’accessibilitat i la simplificació de processos en les 
eleccions al Parlament, presentada pel Grup d’Esquer-
ra Republicana.

Té la paraula l’il·lustre senyor Roger Torrent.

(Remor de veus.)

Un moment, senyor diputat, que acabin de sortir les 
diputades i els diputats.

(Pausa.)

Ja pot començar.

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, presidenta. Bé, sembla que és la darrera mo-
ció del darrer Ple d’aquesta legislatura i, malgrat això, 
intentaré no caure en el ridícul i intentar parafrasejar 
rumbes ni convertir això en un circ, com acabem de 
veure, per part d’algun diputat d’aquesta cambra. Úl-
tima moció d’aquesta legislatura, perquè el 27 de se-
tembre, encara no estan convocades formalment, però 
hi hauran eleccions a aquesta cambra, hi hauran elec-
cions al Parlament de Catalunya. Per tant, afrontarem 
una nova convocatòria electoral. I ho farem davant de 
la tessitura més important, segurament, que ha viscut 
aquest país, segur, dels últims trenta anys de democrà-
cia i, probablement, fins i tot de la seva història, eh?; 
les eleccions més transcendents de la història d’aquest 
país.

I, malgrat això, malgrat que estem davant d’una cru-
ïlla històrica fonamental per a Catalunya, afrontarem 
aquestes eleccions amb una eina caduca, amb una eina 
que no és adaptada a la modernitat, no és adaptada no 
només a les necessitats en podríem dir extraordinàries 
i excepcionals d’aquestes eleccions, sinó que no està 
adaptada fins i tot a les democràcies més modernes, a 
les democràcies més avançades, a les democràcies del 
segle XXI. És a dir, afrontarem aquestes eleccions en-
cara amb la Ley orgánica de régimen electoral gene-
ral, per tant, la LOREG.

I això és així perquè el marc legal ens «apreta», ens 
tenalla. Fins que no tinguem un estat propi i per tant 
puguem construir les nostres pròpies estructures d’es-
tat, no podrem tenir una llei electoral amb tots els ets i 
uts, amb tots els detalls.

I, per altra banda, també és cert i cal reconèixer-ho 
–i aquí hi ha un punt d’autocrítica–, no hem estat ca-
paços de, allà on la LOREG ens ho permet, allà on la 
llei, la legislació espanyola ens ho permet, fer la nostra 
pròpia llei electoral.

Per tant, tanquem una nova legislatura, tanquem un 
nou mandat sense haver aprovat la nostra pròpia llei 

electoral. Per tant, afrontem el 27 de setembre, que des 
de tots els punts de vista convindran que són unes elec-
cions transcendentals, amb una eina que és caduca.

Tot i això, plantejàvem amb la interpel·lació que li fèiem  
a la consellera Borràs –i plantegem el detall i mesu-
res concretes en aquesta moció– que hi han conside-
racions, hi han iniciatives que es poden prendre més 
enllà de la llei. Encara que la llei no ho prevegi, en 
aquests moments no ho prevegi, es poden plantejar en 
el decret de convocatòria, logísticament es pot plante-
jar des del Departament de Governació, per a les elec-
cions del 27 de setembre.

I, en aquest sentit, nosaltres el que hem intentat és pre-
cisament estirar fins allà on hem pogut la legislació 
actual per plantejar elements que des del nostre punt 
de vista facilitarien que el 27 de setembre fossin, efec-
tivament, unes eleccions celebrades en un context en 
el qual s’afavoreix més la participació ciutadana, la 
participació electoral, s’afavoreix l’accessibilitat del 
vot i s’afavoreix la neutralitat i la transparència en la 
campanya electoral.

Per tant, plantegem en aquesta moció quatre elements 
molt bàsics, quatre elements molt essencials. Primer, 
millorar l’accessibilitat del vot, especialment per a les 
persones amb discapacitat, perquè puguin, doncs, gau-
dir i exercir tots els seus drets com poden fer la majo-
ria d’electors del país, i, per tant, mesures concretes 
que a vegades poden semblar petits detalls o qüestions 
molt menors, però que efectivament faciliten l’accessi-
bilitat del vot de molta gent del nostre país.

Segon bloc, promoure la participació exterior, dels ca-
talans i les catalanes que viuen a l’exterior. Aquí tor-
nem a dir que, efectivament, això del vot pregat que 
han de fer servir els catalans i catalanes que estan a 
l’exterior per poder votar és un fre, és un obstacle im-
portantíssim a la participació ciutadana, a la participa-
ció democràtica. I en aquest sentit, doncs, plantegem 
que el Departament de Governació faci totes les me-
sures concretes, informatives i pedagògiques, per ex-
plicar com han de votar els catalans i les catalanes a 
l’exterior.

I, dels últims blocs, un: amb major transparència i 
neutralitat. I aquí cal destacar que plantegem l’elimi-
nació dels blocs electorals en els mitjans públics –de 
fet, ja ho hem plantejat a la proposta de llei que mal-
auradament no veurà la llum aquesta legislatura–, i 
considerem que és un pas importantíssim endavant a 
l’hora de garantir la neutralitat, de garantir la plura-
litat informativa i sobretot de fer que els criteris peri-
odístics, els criteris informatius prevalguin sobre tots 
els altres criteris respecte a la informació electoral en 
la campanya de les properes eleccions del 27 de se-
tembre.

I, finalment, un darrer bloc; un darrer bloc que el que 
busca és reduir la despesa en les campanyes electo-
rals, amb un punt molt concret, bàsic i sobre el qual 
hem estat parlant en moltes i moltes i moltes campa-
nyes i que mai finalment ens hem posat d’acord, i que 
ara es posa sobre la taula, que és el mailing únic, eh?, 
la tramesa conjunta de publicitat electoral.
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Sigui com sigui, quatre blocs amb mesures molt con-
cretes per intentar que efectivament tinguem eines que 
afavoreixin i que promocionin la participació ciuta-
dana per a aquestes eleccions que, ho repeteixo... (La 
presidenta retira l’ús del micròfon a l’orador i aquest 
continua parlant uns moments.)

La presidenta

Per defensar les esmenes presentades, té la paraula l’il-
lustre senyor David Pérez, en nom del Grup Parlamen-
tari Socialista.

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats, honorable consellera, efectivament estem per 
presentar les quatre esmenes que vam presentar sobre 
participació democràtica i accessibilitat, i simplifica-
ció de processos.

D’entrada, dir que votarem a favor del conjunt de la 
moció, atès que s’han acceptat les nostres quatre esme- 
nes, que anaven precisament en aquesta direcció: més 
informació del cens, als sobres la possibilitat que hi 
hagi informació en braille –que estan transacciona-
des–, i també una, que per nosaltres era rellevant, que 
les persones amb discapacitat psíquica, seguint les re-
comanacions de la Convenció de Nova York, també 
puguin..., valorar la possibilitat de la incorporació en 
el cens.

Per tant, ja anunciem el nostre vot favorable a tots els 
punts de la moció, inclús a les esmenes presentades 
des d’altres forces polítiques, perquè, en definitiva, el 
que estem fent és donar la raó a una cosa que hem dit 
nosaltres des del primer dia: que moltes de les qües-
tions que s’estan plantejant dins de la ponència de la 
llei electoral es podien desenvolupar a través o d’acord 
amb els partits o a través d’acords de govern o de le-
gislació delegada.

Destacar dos punts de la moció. El primer punt, el tema 
que prevalgui el criteri periodístic en el tema dels blocs 
electorals. Nosaltres estem convençuts que aquest cri-
teri no ha de ser en absolut incompatible amb la possi-
bilitat d’una presència proporcional de tots els partits 
polítics en el conjunt de la campanya electoral.

I també un dels temes que ha sortit a la comissió, i que 
per nosaltres és molt rellevant, que és tot el tema del 
mailing conjunt, com a acord entre els partits polítics. 
Crec que el Govern ja està treballant precisament en 
aquests temes. I, simplement, amb la proposta que va 
sortir de la moció, que hi hauria un sobre gran amb 
la informació dels partits, i en aquest sobre els partits 
n’hem de posar un amb cadascuna de les nostres pape-
retes –per tant, cinc milions de sobres d’aquests–, ens 
estalviaríem 30 milions d’aquests sobres, en un mailing 
conjunt. Per cert, en aquest sobre hi posa «eleccions al 
Parlament de Catalunya», eh? Aquest serà el sobre en 
què anirà el mailing conjunt i aquest serà el sobre que 
posaran els ciutadans; com tota la vida de Déu, «elec-
cions al Parlament de Catalunya». Aquest serà el sobre, 
eh? No, ho dic perquè és que hi ha alguns que diuen: 

«No, això ho volem convertir...»; no, «eleccions al Par-
lament de Catalunya», com tota la vida de Déu.

Però, efectivament, com vostè deia, no ens hem posat 
d’acord. Ho deia el representant d’Esquerra Republi-
cana, i ho deia bé. I jo crec que aquest és el primer 
gran fracàs d’això anomenat «procés»: Catalunya no 
tindrà llei electoral, com tenen altres comunitats. Si 
aquí no hi pinta, Madrid, res. Això era un acord que 
podíem prendre les forces polítiques catalanes, les del 
Parlament de Catalunya.

Però no tenim llei electoral fonamentalment per una 
qüestió: no ens hem posat d’acord amb el sistema. I no 
ens hem posat d’acord amb el sistema per un punt, 
l’únic punt en què no estem d’acord les forces polí-
tiques en aquest Parlament de Catalunya –bé, hi han 
cinc forces que hi estem d’acord i dues que no–, que és 
l’igual valor del vot en el conjunt del territori del país, 
que tots els vots valguin el mateix. Amb això Esquer-
ra i Convergència no hi estan d’acord. I la resta de for-
ces polítiques, totes, estem d’acord que això sigui així.

I per fi en aquesta comissió s’ha demostrat que això no 
és incompatible amb la territorialitat; no té res a veure 
amb la territorialitat. Dius: «Home, és molt proporcio-
nal, la nostra llei?» Sí, però, miri, dues vegades nosal-
tres hem estat el partit més votat i no som el partit que 
hem tingut més diputats. Això ens ha passat dues ve-
gades. Això no passa en un país normal. I tampoc pas-
sa en un país normal que el segon partit en nombre de 
vots no sigui el segon partit en nombre d’escons, com 
passa ara. I nosaltres volem que això no torni a passar. 
I l’única manera de fer-ho és que tots els vots valguin 
exactament el mateix. No hi ha hagut manera. Espe-
rem que hi hagi més sort en el futur. Però no perdem 
l’esperança, perquè estem convençuts que tenim raó.

Em queda un minut. I, si em permet, també, els faré 
una petita confessió. Jo crec que sóc dels pocs dipu-
tats –bé, la Titon també– que ja hem estat exdiputats 
en aquest Parlament de Catalunya. I no és fàcil ser ex-
diputat; és molt difícil ser exdiputat en aquest Parla-
ment. Però jo sí que els recomano que es quedin amb 
el millor del que és la política, del que representa la 
política. La política fonamentalment és treballar per 
als altres, treballar amb passió per als altres, perquè 
els altres estiguin millor. I no hi ha actitud més noble 
i més digna en l’ésser humà que aquesta: treballar per 
als altres. Jo els recomano que es quedin amb aquesta 
grandesa de la política, el que significa aquest treball 
per als altres, i sobretot amb una altra cosa: que també 
en la política pots fer amics, inclús amics del teu propi 
partit. (Rialles.)

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

La presidenta

A continuació, té la paraula l’il·lustre senyor Jaume 
Bosch, del Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida i Alternativa.
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Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, presidenta. Bé, es tanca aquesta legislatura 
sense llei electoral. Tot un fracàs d’aquest Parlament, 
que no és un bon presagi de cara a futures decisions. 
El meu grup ha intentat, sense èxit, que es modifiqués 
el sistema electoral per assegurar la igualtat de vot de 
totes les persones. I ha intentat, també sense èxit, que, 
si no hi havia acord en el sistema, s’aprovés una llei de 
l’Administració electoral. Tots els grups hem fracas-
sat, però penso que les responsabilitats no estan repar-
tides de forma igualitària.

Aprovarem tots els punts que planteja Esquerra Repu-
blicana, i més després de la transacció que hem pactat. 
Algun, com el tema del vot accessible, es va aprovar 
també la setmana passada a la CAI a proposta del meu 
grup. Compartim els altres, tot i que dubtem, tenim 
alguns dubtes que el Govern ho tingui tot a punt per 
posar-los en marxa de forma immediata. Tant de bo 
m’equivoqui.

Nosaltres hem centrat l’esmena en els mitjans públics 
de comunicació. Aquestes eleccions són excepcionals, 
però els grups discrepen sobre com definir-les. Per 
uns, les eleccions són plebiscitàries i més endavant 
se’n farien unes de constituents. Per nosaltres, aques-
tes eleccions ja són constituents i després s’ha de ce-
lebrar un referèndum d’autodeterminació. I per altres 
són eleccions autonòmiques, i aquests grups neguen 
també el dret a decidir. Serà la ciutadania, en definiti-
va, qui ho acabi definint amb el seu vot.

Per això plantegem que TV3 i Catalunya Ràdio ob-
servin la neutralitat més absoluta sobre el caràcter 
de les eleccions. No pot ser que es doni per fet que 
són plebiscitàries. O que passin coses com quan el 28 
de maig, després de les eleccions municipals, mentre 
la notícia més destacada era la victòria d’Ada Colau 
a Barcelona, el programa .Cat va convocar un debat 
només amb Convergència, Esquerra i la CUP, criticat 
ahir per unanimitat pel Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya. O que el Sindicat de Periodistes de Cata-
lunya hagi hagut d’advertir que no es pot qualificar la 
candidatura de Convergència i Esquerra de candidatu-
ra unitària.

Volem preservar que en el debat de caps de llista 
s’abordin totes les problemàtiques agrupades per àm-
bits temàtics, com s’ha fet sempre, per tal que els caps 
de llista puguin exposar les seves propostes sobre els 
drets nacionals, l’economia, els serveis públics, la cor-
rupció, i puguin fer balanç de la darrera legislatura.

I volem que, ja que hi ha una candidatura en què el 
candidat a la presidència de la Generalitat no és cap 
de llista –amb permís del Raül Romeva– i aquest can-
didat és ni més ni menys que l’actual president, es 
celebri un altre debat de candidats i candidates a la 
 presidència de la Generalitat. Ho exigeixen el principi 
d’interès informatiu i el dret de la ciutadania a saber 
què pensen fer els candidats a presidir la Generalitat, 
sense intermediaris.

Volem també que es mantinguin les píndoles infor-
matives que s’han estat fent en les darreres conteses 
electorals per explicar el programa de les diverses can-

didatures en tots els àmbits –drets nacionals, sanitat, 
educació, serveis socials, política econòmica, segure-
tat, etcètera– i s’hi incorpori la novetat que proposava 
la ILP sobre la llei electoral, que s’elaborin informes 
sobre el grau de compliment dels compromisos elec-
torals del 2012.

Agraïm de debò que Esquerra Republicana hagi ac-
ceptat quatre dels nostres cinc punts. Pensem que la se-
va aprovació pot ajudar que la campanya sigui menys 
tensa i conflictiva i, en definitiva, vagi bé, també, mi-
llor, per TV3 i per Catalunya Ràdio.

I trobem més que significatiu que l’únic punt que no 
accepten sigui el que proposa un debat entre els candi-
dats i candidates a la presidència. Em temo que la seva 
negativa posa en evidència el punt més feble i contra-
dictori de Junts pel Sí. El meu grup, primer el PSUC i 
després Iniciativa - Esquerra Unida, ha estat sempre al 
costat de TV3 i Catalunya Ràdio, i vull recordar aquí 
el paper de persones com Francesc Vallverdú; però 
pensem que la millor forma d’enfortir el prestigi de 
TV3 i Catalunya Ràdio és apostar pel rigor informatiu 
que eviti acusacions de partidisme.

I una reflexió per acabar la legislatura i la meva pre-
sència al Parlament. Aquesta campanya electoral serà 
molt dura, però cal mantenir oberts els ponts de dià-
leg entre les candidatures que defensem la sobirania 
i el dret a decidir. A la meva ciutat, a Sant Feliu de 
Llobregat, el 9 de novembre van votar 12.000 perso-
nes; a les municipals, els vots sumats de Convergència 
i Esquerra han estat 4.300, i la CUP no va fer llista. 
Gairebé 8.000 vots de diferència. Hi ha un espai so-
biranista que no se sent representat legítimament per 
Convergència, Esquerra o la CUP i que vol construir 
una alternativa a Convergència però des de l’esquerra 
nacional. Per això és important que no situïn Catalu-
nya Sí que es Pot al costat de Rajoy. És injust i és suï-
cida. Perquè si el PP fes la bogeria d’aplicar l’article 
155 de la Constitució o alguna cosa semblant, malgrat 
que propugnem models de societat diferents, ens tro-
baríem plegats defensant l’autogovern a Catalunya.

Per acabar, ni un sol dia dels que he vingut al Parla-
ment he pensat que entrava en un parlament autonò-
mic; sempre he tingut clar que aquest és el Parlament 
de la meva única nació.

(Aplaudiments perllongats.)

La presidenta

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

Lluís M. Corominas i Díaz

Bé; gràcies, presidenta. Conselleres..., de fet, tam-
bé per avançar que votarem a favor de tots els punts 
d’aquesta moció que han presentat els companys d’Es-
querra Republicana, amb les transaccions que s’han 
fet tant amb el PSC, com amb Iniciativa per Catalu-
nya, com amb nosaltres mateixos. I, per tant, doncs, 
tots els vint-i-un punts tindran el nostre vot.
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De fet –ho deien diferents diputats ara–, aquesta llei, 
ha estat una llàstima que no la poguéssim aprovar. 
I m’estalviaré, senyor David Pérez, entrar ara un altre 
cop a fer el debat de les culpabilitats, tal com ha fet en 
Jaume, que no cal. Jo crec que en tot cas és culpa de 
tots que no hagi sortit, perquè evidentment, si comen-
cem a fer la gradació, tornarem a aquell vell debat que 
precisament jo crec que ens fa molt mal de cara enfo-
ra, que en un tema tan sensible, com és una llei electo-
ral, anem dient qui té més culpabilitat i qui menys. En 
tot cas, aquest Parlament no n’ha estat capaç.

Però, dintre d’aquest fet negatiu, hi ha una cosa im-
portant, que és que tenim un text fet molt bo, un text 
amb moltes propostes, un text modern, un text que no 
hi és a cap altra legislació a nivell estatal. I, per tant, 
cada vegada que ens diuen allò que som els únics que 
no tenim llei electoral, el que haurem de dir és que 
les altres lleis electorals no incorporen cap element 
modern, cap element nou, cap element que no sigui 
de la LOREG, de fa trenta-cinc anys. I, per tant, ens 
hem de sentir orgullosos de la feina feta, perquè els 
que  vinguin després de nosaltres tindran en tot cas una 
oportunitat de pactar només el sistema electoral –dic 
«només»– i, en canvi, la resta de la llei ja estarà to-
ta feta. Per tant, és una feina que queda feta, i tot allò 
que es pugui fer sense una modificació legislativa, si-
gui aquí al Parlament de Catalunya o sigui a les Corts 
espanyoles, doncs, és bo que es tiri endavant.

I en aquest sentit aquesta moció el que fa és incorporar 
molts dels elements que vam posar en la llei i inten-
tar que es puguin dur a terme de cara a les eleccions 
properes del 27 de setembre. En aquest sentit depen-
dran, algunes d’aquestes propostes, de la voluntat dels 
partits, i com que intueixo que gairebé tots estarem 
d’acord en aquesta moció, doncs, crec que serà fàcil. 
Dependrà també de l’encàrrec al Govern –tenim la 
consellera Borràs aquí, que segur que està amatent i 
estarà al costat d’aquesta moció–, i també d’un encàr-
rec als mitjans de comunicació públics, a través del 
CAC, de cara a vetllar per la neutralitat, la pluralitat, i 
també l’objectivitat de la campanya electoral. Tot això 
creiem que serà bo per al país, serà bo per a aquest 27 
de setembre. I tot allò que puguem incorporar després 
en la modificació legislativa benvingut serà.

De cara al punt polèmic que deia el company Jaume 
Bosch, del punt 20, sobre els debats dels presidencia-
bles, el 19 ja ho inclou, i, per tant, nosaltres no hi te-
nim res a dir. Nosaltres, evidentment, doncs, ja oferim 
que..., tants debats de presidenciables com faci falta, 
però precisament el mateix punt 19 que vostès propo-
saven i que s’ha transaccionat diu ja «tants debats com 
calgui» per tal que la campanya sigui més informativa 
que mai, i també amb més debat que mai. Per tant, ens 
tindran al seu costat a l’hora de proposar-ho. I tam-
bé les transaccions que s’hi han incorporat respecte a 
l’accessibilitat, que hi estem d’acord.

Bé, doncs, jo també acabo. I, per acabar aquesta inter-
venció, també afegir-me a les mostres de gratitud de 
tots els diputats i diputades. Anava a dir alguna altra 
cosa, però jo crec que si l’esperit de tots els diputats i 
diputades fos el del Jaume Bosch, amb la seva bonho-
mia, amb el seu esperit pactista i amb la seva capacitat 

d’entendre’s amb la gent, doncs, si el tinguéssim tots 
135 –i m’hi incloc–, aquest país i aquest Parlament se-
gurament anirien molt millor. I, per tant, m’estalvio de 
fer cap altra referència.

Sí que en faré una d’agraïment a tots els diputats i 
diputades, evidentment, al nostre grup parlamentari, al 
meu president de grup parlamentari, que ens ha portat 
molt bé, i a la Mesa que existeix i que va començar 
d’una manera una miqueta..., que dèiem: «Ai, ai, ai, 
com acabarà això?» Recordo el primer Ple –no sé si 
ho recordeu–, que en David Companyon va posar la 
samarreta a sobre del dallò i el Pere Calbó, que és pe-
titó, se’l va mirar amb una cara..., i vaig dir: «Això no 
durarà ni un ple.» (Rialles.) I ha durat molt, perquè, 
entre altres coses, també ens hem entès molt bé a la 
Mesa, que també hi ha molt bon rotllo.

Vinga, res més. Gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, bé, la moció que ens presenta avui Esquerra Re-
publicana és la demostració i la constatació que la llei 
del karma existeix, i presenten aquesta moció per in-
tentar segurament netejar la mala consciència que 
 deuen tenir pel fet que no ha estat possible tenir una 
llei electoral; que, permeti’m que li ho digui, si no hi 
ha llei electoral a Catalunya no és per culpa de nin-
gú aliè a Catalunya: és per culpa dels grups parlamen-
taris, que no hem estat capaços de reunir el nombre 
de vots suficients per poder aprovar una llei electoral, 
simplement i planerament. I a partir d’aquí, home, res-
ponsabilitats, si se n’han de buscar o no se n’han de 
buscar, doncs, no ho sé, però el que sí que és cert és 
que com a mínim cinc dels set grups que hi havien 
en aquesta cambra estaven d’acord que s’havia de mi-
llorar la proporcionalitat, i els altres dos, casualment 
aquells dos que tenen un petit avantatge i en alguns 
casos més que un petit avantatge electoral, que preci-
sament van conjunts ara en una llista electoral –no sé 
si deu tenir res a veure, això, amb la defunció ràpida 
del debat de la llei electoral–, els beneficiaris d’aquest 
sistema electoral, doncs, són els que d’alguna manera 
impedeixen assolir una majoria per poder-ho aprovar. 
I segurament per això, amb l’objectiu de fer el karma, 
doncs, es presenta aquesta moció per dir: «Ho veieu? 
Nosaltres tenim algunes propostes que poden tenir 
l’acord de la resta de grups parlamentaris.» I, certa-
ment, hi han alguns temes que tindran l’acord..., majo-
ritaris, eh? –majoritaris.

Mirin, sobre el vot pregat, que certament dificulta 
molt el vot dels estrangers, nosaltres ens abstindrem. 
No ho farem perquè considerem que el vot pregat és 
un bon sistema, perquè no ho és; sabem que compor-
ta molts problemes d’aplicació. Però també és cert és 



Sèrie P - Núm. 120 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 24 de juliol de 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 58.4  37

que si això es va fer –per cert, una proposta del Par-
tit Socialista en el seu moment– era perquè hi havia 
o es presumia que hi havia una quantitat de frau im-
portant en el vot de residents a l’exterior, i aquesta era 
una forma d’intentar controlar aquella mena de frau. 
En qualsevol cas, no pateixin, perquè hi haurà debat 
sobre la llei electoral en el Congrés dels Diputats, i 
estic convençut que el Grup d’Esquerra Republicana 
podrà fer propostes en aquest sentit en aquest debat 
en el Congrés dels Diputats, que és el que en té la res-
ponsabilitat.

Amb relació a promoure i posar eines perquè els re-
sidents a l’exterior, doncs, puguin realitzar, emetre el 
seu dret a vot, no hi tenim absolutament cap incon-
venient. Com tampoc l’hi tenim amb relació a tots 
aquells aspectes que parlen de l’accessibilitat del vot 
i que les persones amb determinades discapacitats pu-
guin votar, amb l’única excepció de la incorporació 
del 10 bis –esmena del Grup Socialista–, atès que cre-
iem que hi ha una incompatibilitat en el fet que perso-
nes amb discapacitat psíquica que puguin haver estat 
inhabilitades judicialment puguin emetre el vot sim-
plement per aplicació d’un criteri diferent.

Ens abstindrem també en el tema dels blocs electo-
rals. Bàsicament, no perquè no hi estiguem d’acord; 
hi estem perfectament d’acord, que s’ha de tendir a 
suprimir la informació dels blocs electorals i oferir la 
informació d’una forma més lliure per part dels pro-
fessionals, hi estem absolutament d’acord. Però aques-
ta llibertat s’ha d’emmarcar dintre d’uns principis, 
que són els principis que estableix la LOREG. I vos-
tè, quan cita els principis sota els quals s’ha de donar 
aquesta informació, obvia algun dels principis que es-
tableix la LOREG i que, a més a més, és d’aplicació 
directa i és bàsic. I el nostre criteri continua sent exac-
tament el mateix: l’existència o no dels blocs electorals 
depèn únicament i exclusivament de les  direccions 
dels mitjans de comunicació públics, que són els que 
han de presentar un pla de cobertura i donar compli-
ment als principis de la informació. I aquí ells podran 
decidir si ho fan amb blocs o ho fan de qualsevol altra 
manera. L’únic criteri és que es compleixin els princi-
pis. No hi ha obligació de fer servir els blocs, simple-
ment obligació que es compleixin els principis bàsics.

Alguna discrepància més... Sí, amb relació al nou apar-
tat 21 que s’hi ha incorporat, és a dir, que el Consell de 
l’Audiovisual, doncs, faci el comptatge de minuts, et-
cètera, no hi tenim cap inconvenient i ens sembla bé. 
Abans d’anar al 21 em quedo –no sé si tindré temps, 
però bé– en el 18: les eleccions, evidentment, són au-
tonòmiques, no tenen cap altra característica. I el 21, 
sobre el fet que els mitjans públics facin una valoració 
de l’actuació dels grups parlamentaris, ens sembla un 
total despropòsit i, per tant, ho votarem en contra.

I per cert, i per acabar, senyor Bosch, dir-li que el Par-
tit Popular no aplicarà mai l’article 155...

La vicepresidenta primera

Diputat...

Santi Rodríguez i Serra

...de la Constitució espanyola. En tot cas... (La vice-
presidenta primera retira l’ús del micròfon a l’orador i 
aquest continua parlant uns moments.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per fixar la posició del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, el diputat José María Espejo-Saa-
vedra.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, es 
para nosotros ciertamente curiosa esta moción, y no 
es que pensemos eso por su contenido, que en gran 
parte nos resulta aceptable, y lo vamos a votar favora-
blemente –yo creo que no vamos a votar ningún punto 
en contra, alguna abstención sí tendremos–, pero nos 
resulta curiosa porque nos parece el reflejo de, por de-
cirlo de alguna manera, la mala práctica que por parte 
del grupo proponente quería llevarse a cabo a la hora 
de la discusión de una nueva ley electoral para Cata-
luña.

¿Y por qué digo esto? Hay medidas, en esta moción, 
que nos parecen bien, como digo, y que vamos a apo-
yar; son medidas que corresponden y competen al Go-
vern de la Generalitat, al Departament de Governació 
en este caso, y son las medidas que tienen que ver con 
la garantía de la igualdad, con la garantía de la no-dis-
criminación de todas las personas en el derecho de su-
fragio activo y pasivo, y especialmente para aquellas 
personas..., o aquellas medidas destinadas a favorecer 
la participación de las personas con algún tipo de dis-
capacidad; medidas también sobre la información de 
los medios públicos, sobre la actividad de control del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya... En fin, todas 
estas medidas nos parecen positivas, como ya expusi-
mos en la ponencia, y llegamos, yo creo, a un acuer-
do y a un consenso sobre ellas yo diría que todos los 
grupos. 

Pero, claro, ¿qué nos parece curioso? Que este grupo 
que propone estas medidas de igualdad en este ámbito, 
que nosotros, como digo, vamos a apoyar sin ningún 
tipo de reservas, es el mismo que mantuvo una postu-
ra contraria en la ponencia al recuento único de todos 
los votos de Cataluña, que es precisamente la garantía 
de que el voto de un ciudadano y de otro en cualquier 
parte del territorio de Cataluña valgan lo mismo, val-
gan igual. Es decir, es una garantía de igualdad, tam-
bién, en la participación política. Y este grupo que 
propone hoy esto, pues, no estaba de acuerdo.

Yo sé que eso no le gusta oírlo a los grupos que apo-
yaban esta tesis, pero eso pasa en Cataluña, que los 
votos de los ciudadanos no valen igual, y eso se solu-
cionaría con el recuento único, que nosotros y otros 
grupos proponíamos, y que Convergència i Unió y Es-
querra Republicana de Catalunya rechazaban.

Por otra parte, también nos parece, pues, como digo, 
curiosa esta moción por algo que quizás a algunos pa-
se desapercibido, y es que en algunos de sus puntos 
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pretende que el Parlament apruebe como moción as-
pectos que son objeto de obligada regulación por la 
ley electoral –de obligada regulación por la ley elec-
toral– y que quedan fuera de un mero acuerdo parla-
mentario, como los bloques electorales o las encuestas 
electorales. Y como eso no se puede aprobar en una 
moción, porque además una moción es un instrumen-
to de control al Govern de la Generalitat –no es otra 
cosa, una moción, que un instrumento de control al 
Govern de la Generalitat–, se pide que se inste al Go-
vern de la Generalitat a incentivar a los partidos. 

Es un poco una locura, desde el punto de vista de lo 
que supone el instrumento parlamentario de la mo-
ción. Si no quieren aprobar una verdadera ley electoral 
en la que el voto de todos los catalanes valga exacta-
mente igual, con independencia de dónde viven –por 
ejemplo, como acaba de suceder en otra comunidad 
autónoma como es Murcia gracias al apoyo de Ciuda-
danos–, no pretendan apuntarse un tanto metiendo por 
la puerta de atrás con una moción como esta, y con 
instrumento que a nuestro juicio es inadecuado, algu-
nas cuestiones que se tienen que regular por ley y por 
un amplio consenso.

Y el resto de la moción, estas medidas con las que le 
digo que estamos de acuerdo, pues, demuestra preci-
samente que ustedes no querían una ley electoral, por-
que efectivamente, salvo esta cuestión de los bloques 
y alguna otra cosa más, el resto se puede aplicar con 
una moción como esta. Porque lo realmente importan-
te de la ley electoral, el sistema, no se quiso llevar a la 
ley –no se quiso llevar a la ley–: estaban de acuerdo en 
regular todo esto, como nosotros, pero sin un sistema 
electoral; querían una ley sin sistema electoral. Esto 
no lo podíamos ni lo podemos aceptar ahora.

De acuerdo en las medidas que se piden –en su mayor 
parte, como digo–, pero Cataluña sigue sin ley electo-
ral treinta y cinco años después.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Mixt, té la paraula el di-
putat Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé. Efectivament aquesta moció és, com s’ha dit ja..., 
és el que ens passa per ser sempre els últims o els pe-
núltims a intervenir sempre, que s’han dit ja moltes 
coses abans, però que és la conseqüència directa d’un 
debat frustrat a la ponència de llei electoral, en la qual 
hi hem estat dos anys i mig, en la qual, de fet, han pro-
liferat nombroses propostes de sistemes electorals per 
a Catalunya que estaria, potser, fins i tot bé algun dia 
publicar-les totes elles, perquè és un ventall prou am-
pli, prou innovador, de sistemes electorals. 

Llàstima que no s’arribés a cap acord. No crec que 
ningú en tingui la culpa; tothom tenia les seves raons 
per discrepar dels sistemes oposats. En tot cas, nos-
altres teníem la nostra opinió concreta: vam intentar 
fer l’impossible per casar territorialitat i igualtat de 
valor de tots els vots a nivell de Catalunya com a cir-
cumscripció única. Va ser impossible, perquè hi ha un 

principi pel mig que no casa, i, en tot cas, lamentem, 
diguéssim..., no ha estat temps perdut, no?, «res no és 
mesquí ni cap hora és isarda», i, per tant, no es perd 
el temps si es debat sobre democràcia i sobre sistemes 
electorals.

Però és una llàstima, perquè una de les característi-
ques de les crisis, de les moltes crisis que estem vi-
vint, una d’elles és com han entrat pel pedregar cap 
avall les institucions en un camí de pèrdua de credi-
bilitat enorme. I un sistema electoral de major vincu-
lació de la intenció de vot, de la intenció política de la 
ciutadania enfront dels seus electes representants, de 
major control, de major territorialitat, de major proxi-
mitat, etcètera, hauria fet, hauria donat un tomb a una 
situació que està propera no a l’enorme distància, sinó 
ja directament a la no-vinculació de la ciutadania, ja, 
amb les seves institucions.

En tot cas, no hi va haver sistema electoral, no hi ha 
hagut llei electoral, però durant tot el debat de la po-
nència electoral vam abordar que hi havia una sèrie 
d’innovacions en el procés electoral que sí que podien 
ser acordades i es podien... Nosaltres hi vam insistir, i 
finalment sembla que així serà, que moltes d’elles no 
calia ni tan sols acordar-les per llei, sinó que podien 
entrar en el decret de convocatòria. Entenem que es 
presenta aquesta moció una mica per preparar aquest 
decret de convocatòria amb els socis, diguéssim, d’es-
tabilitat parlamentària i preparar el decret de convo-
catòria que ha d’habilitar qüestions com el mailing 
conjunt, qüestions com la desaparició dels blocs elec-
torals en favor del criteri periodístic i tot el seguit de 
facilitats per als discapacitats, per a les persones ce-
gues, etcètera, que s’inclouen en aquesta moció.

En tot cas, nosaltres votarem a favor de tots els punts. 
Els únics que no votarem a favor, però no ho apliqués-
sim..., per una qüestió que no ens atrevim a asseve-
rar, però, en tot cas, prudentment ens abstindrem, són 
els punts que diuen una mica als periodistes com han 
d’informar sobre les eleccions. Ja ho sé..., per això dic 
que no ens atrevim a asseverar..., però: «No digueu que  
siguin eleccions això, no digueu allò, feu els debats 
per temes, estructureu-los així...» No ens atrevim –no 
ens atrevim– a... (Veus de fons.) Sí, sí..., no ens atre-
vim a dir-los, als periodistes, com han de fer la seva 
feina. Coincidim en el fons del que es diu, però no ho 
faríem, nosaltres, en cap cas, i, per tant, ens hi abstin-
drem.

Més enllà d’això, a nosaltres ens preocupa enormement 
el vot pregat, perquè d’acord que l’origen potser va ser 
intentar evitar el frau massiu en el vot des de l’estran-
ger, dels residents a l’estranger, però el que és cert és 
que, en una crisi que ha expulsat centenars de milers 
de persones –moltes d’elles joves, però també molts 
altres no tan joves– a treballar a l’estranger, i que, per 
tant, tenen enorme interès que la seva opinió sigui es-
coltada i el seu vot compti per a les decisions d’aquí, 
perquè han sortit fruit de la situació política. Tant els 
han canviat la vida la situació política i els governs del 
seu país que han hagut de marxar –han hagut de mar-
xar–, i, per tant, canviar de país fruit de la si tuació 
política; per tant, volen que la seva opinió compti 
i tenen enormes dificultats per fer valdre el seu vot. 
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Justament per això abans de les eleccions municipals 
hi va haver una manifestació davant de les diferents 
ambaixades i consolats espanyols a l’estranger amb el 
lema «vot pregat, vot robat», amb què la marea gra-
nat, diguéssim, de l’exili econòmic d’aquest país esta-
va protestant justament perquè no podia exercir amb 
normalitat el seu dret a vot, qüestió greu en un país 
considerat una democràcia avançada, una democràcia 
de l’Europa occidental.

Més greu encara ens sembla –però això em sembla 
que no està al nostre abast– que no puguin votar els, 
aproximadament, 800.000 residents a Catalunya que 
no tenen dret a vot, que és aquell apartheid que s’ha 
anat assentant i instaurant al nostre país després de la 
bombolla immobiliària, el creixement econòmic i de 
la crisi, de tot un seguit, un col·lectiu nombrós de gent 
que ja no marxa, que ja fa deu, quinze anys que viuen 
aquí, i que encara no tenen el dret de vot garantit, i, 
per tant, paguen impostos, viuen als nostres carrers, 
ho fan tot com nosaltres, però no poden opinar sobre 
què es fa amb els seus diners, amb els seus impostos, i 
amb els seus drets. Aquests són uns 800.000. Aquests 
quedaran fora també d’aquestes eleccions. Això no de-
pèn del Govern de Catalunya, però, en tot cas, és una 
preocupació nostra greu, la de garantir la igualtat de 
drets per a totes les persones que visquin al nostre país.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per posicionar-se, la diputada Marina 
Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies. Per anunciar el vot favorable a tota la 
moció.

És evident que ens hem de dir col·lectivament que és 
la història d’un fracàs no tenir una llei electoral pròpia  
de Catalunya, de tots i de totes, no només en el tema de  
la proporcionalitat del vot, sinó en un tema que a mi 
em sembla rellevant, que són les llistes desbloqueja-
des.

Els diputats territorials. Això és un element molt subs-
tantiu que jo em pensava que... –encara hi havia posat 
molta esperança–, que això fos possible per a aquestes 
eleccions que es convocaran.

Però el que fem avui, almenys, és salvar una part del 
consens que vostès havien establert, i això ho incorpo-
rarà el Govern, probablement, en el decret de convoca-
tòria. Per tant, hi han molts d’aquests elements, també 
de simplificació, de veure quins són els elements que 
han d’anar junts, i almenys podem dir que alguna co-
sa hem fet des del Parlament de Catalunya en aquest 
sentit des del punt de vista de..., llei electoral pròpia no 
possible, però d’eleccions i com s’han de regular.

La vicepresidenta primera

Diputada...

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula el 
diputat Roger Torrent.

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, presidenta. Els asseguro que fa molta man-
dra tornar a assistir a l’espectacle dels retrets, de per 
què no hi ha hagut llei electoral. Em fa mandra a mi, 
és pesat per als diputats; imaginin-se per a la gent que 
ens escolta des de casa i que, bé, en tot cas, assisteix a 
un espectacle una mica lamentable, el fet que per enè-
sima vegada tornem a entrar en els retrets de per què 
no hi ha llei electoral. 

No hi entraré, evidentment no vull entrar-hi, però sí 
fer un comentari respecte a una de les asseveracions 
que feia el diputat David Pérez. Deia que aquest és un 
fracàs del procés. Si ara que no hi ha llei electoral és 
 degut al fet que hi ha el procés que hem endegat al nos-
tre país, els darrers trenta anys a què ha estat degut? 
També al procés? Anticipàvem ja que hi hauria aquest 
procés? O és degut a la incapacitat de, en aquells mo-
ments, dos grans grups majoritaris en aquesta cambra 
de posar-se d’acord? 

Sigui com sigui, no tenim llei electoral. Jo he dit: fem 
autocrítica –tots–; fem autocrítica de per què no hi ha 
llei electoral tampoc aquesta legislatura.

Pel que fa a les esmenes: hem incorporat bona part de 
les esmenes –ho deia el senyor Bosch–; hem transac-
cionat amb el Grup del PSC, amb Iniciativa, amb 
Convergència, la majoria de les propostes que ens han 
fet al text que havíem presentat. Totes llevat d’una: lle-
vat d’un punt, el punt vintè, que ens proposava el di-
putat Jaume Bosch, bàsicament perquè ens proposava 
una cosa que..., basada en una cosa que no existeix. 
No existeixen els candidats a la presidència de la Ge-
neralitat. En el nostre ordenament jurídic, en les nos-
tres eleccions, no existeix, aquesta figura. Escollim 
diputats al Parlament de Catalunya, que després han 
d’escollir el president o la presidenta de la Generalitat, 
però no hi ha candidats o candidates a la presidència 
de la Generalitat a priori; no existeix, aquesta figura. 
No hi és. Votem caps de llista de les diferents demar-
cacions.

Perquè, és clar, què vol dir que el cap de llista de la 
demarcació de Girona no pot ser president de la Ge-
neralitat de Catalunya? És clar que pot ser-ho. S’ha de 
designar prèviament? No. No s’ha de designar prèvia-
ment. No hi ha una designació oficial prèvia que hi ha 
un presidenciable.

En tot cas, acabo llegint textualment –textualment– el 
que diu l’Estatut de Catalunya en el seu article 67.2. 
Diu: «El president o la presidenta de la Generalitat 
és elegit pel Parlament de Catalunya d’entre els seus 
membres.» I segueix dient que qui designa els que són 
candidats a la presidència de la Generalitat és la pre-
sidència del Parlament –no els partits polítics, no les 
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candidatures, sinó la presidència del Parlament–, i la 
voten els diputats i les diputades.

En qualsevol cas, jo crec que al final és una bona mo-
ció, que incorporem mesures que, hi insisteixo, han 
d’estar regulades per llei a la futura llei electoral de 
Catalunya. Esperem que tinguem més sort i més bon 
criteri a la propera legislatura, i que puguem aprovar 
definitivament la llei electoral de Catalunya. En qual-
sevol cas, per a aquest 27 de setembre introduirem 
alguns dels mecanismes, algunes de les eines, que 
haurien d’estar en aquesta llei.

En tot cas, moltes gràcies. Gràcies als diferents grups 
per l’esperit de col·laboració, no només –val a dir-ho– 
en el marc d’aquesta moció, sinó també –tot i que no 
hi hagi llei–, en la ponència de la llei electoral.

Moltes gràcies.

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa. José María Espejo-Saavedra Conesa dema-
na per parlar.)

Senyor Espejo-Saavedra.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Sí, para pedir votación separada del punto 3 bis...

La presidenta

3 bis...

José María Espejo-Saavedra Conesa

...11...

La presidenta

...11...

José María Espejo-Saavedra Conesa

...12, 13, 18 y 21. 

La presidenta

Molt bé.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Gracias.

(Quim Arrufat Ibáñez demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Per demanar també el vot separat; no he seguit quins...

La presidenta

18, 19, 20 i 21?

Quim Arrufat Ibáñez

Sí.

La presidenta

D’acord.

Quim Arrufat Ibáñez

Són els mateixos que ja havia...?

La presidenta

No, alguns.

Quim Arrufat Ibáñez

D’acord. 

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

La presidenta

Senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Afegir l’1 i el 10 bis.

La presidenta

1 i 10 bis.

(Pausa llarga.)

Iniciem la votació d’aquesta moció. I comencem pel 
punt 1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 113 vots a favor i 16 abstencions.

Votem ara el 3 bis.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 121 vots a favor i 8 abstencions.

Votem el 10 bis.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 111 vots a favor i 17 abstencions.

Votem l’11.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 104 vots a favor i 25 abstencions.

Votem el 12.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 120 vots a favor i 8 abstencions.

Votem el 13.

Comença la votació.
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Ha estat aprovat per 121 vots a favor i 8 abstencions.

Votem el punt 18.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 118 vots a favor i 11 abstencions. 

Votem el 19.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 127 vots a favor i 2 abstencions.

Votem el 20.

Comença la votació.

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

I votem el 21.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 101 vots a favor, 17 en contra i 11 
abstencions.

Votem ara la resta de la moció.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 129 vots a favor.

(Alguns aplaudiments.)

Paraules
dels presidents dels grups parlamentaris 
i de la presidenta del Parlament amb 
motiu del darrer Ple de la legislatura

Ara hauríem d’aixecar la sessió i citar-nos per a un al-
tre període de sessions, però aquests dies, encara que 
n’hi ha alguns que encara persisteixen en la idea que és 
el final del període de sessions abans de l’estiu d’aques-
ta legislatura, els haig de dir que jo tinc informació 
privilegiada (remor de veus) i que, per tant, és el final 
d’aquesta legislatura.

I com és així, hem pensat, els membres de la  Mesa i 
la secretària general, que seria bo que, per part dels  
grups parlamentaris i mitjançant els presidents  
dels grups, doncs, diguessin unes paraules breus –un  
minut de temps, una mica flexible– i que poguessin 
acomiadar aquesta legislatura.

Però no acabarà aquí; siguin breus perquè després vin-
dré jo (rialles) i com que a mi ningú em posa el temps, 
doncs, vigilin si volen anar a fer l’aperitiu o a dinar. 
De totes maneres, seré, com sempre he estat, breu.

Comencem, com fem sempre, de menor a major, però 
iniciant per Esquerra Republicana de Catalunya. (Re-
mor de veus i rialles.)

Exacte, doncs, em disculpo; és de major a menor, aca-
bant per Convergència i Unió, i començant per Es-
querra Republicana de Catalunya. (Remor de veus.)

Té la paraula l’il·lustre diputat senyor Pere Bosch.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies. No sé si ho he de fer des de baix o des 
de... Ho faig des d’aquí, així també em... Sí, se sent? 
(Pausa.)

Em comprometo a ser més breu que la Dolors Mont-
serrat ahir, perquè suposo que hem de fer una propor-
ció entre els anys que hem estat aquí al Parlament i el 
temps que destinem a la intervenció.

En primer lloc, agrair al president del grup parlamen-
tari que m’hagi permès, doncs, fer el comiat. M’ha 
comentat: «Escolta’m, fes-ho tu que ho faràs millor.» 
I jo, com que..., he pensat: «Escolta, si vols anar a la 
llista, poder que no el contradiguis perquè, si no, no 
aniràs a la llista.» (Rialles.)

Deixant de banda aquesta broma, en primer lloc, em 
correspon, lògicament, felicitar els altres diputats que 
com el qui els parla no repetiran: la Gemma Calvet, 
pel seu rigor; en Josep Andreu, per la seva serenitat; 
en Jordi Solé, per la seva preparació, i també en Dionís 
Guiteras, per la seva frescor. Jo crec que han fet una 
gran feina.

I jo voldria, per acomiadar-me, per no posar-me molt 
emocionant, explicar una història que m’explicava la 
meva àvia quan era petit, que em sembla que pot ser 
molt il·lustrativa, que era una història que quan me 
l’acabava d’explicar deia: «Escolta’m, te l’explico, pe-
rò no descobriràs si és veritat o no és veritat.» Que 
era la història d’un senyor que es deia en Cirabotes, 
probablement també el pare de la consellera d’Ense-
nyament, doncs, el coneixia, que era un senyor que es 
situava al capdamunt de la plaça dels Turers, de Ba-
nyoles, a enllustrar les sabates i a tota persona que 
passava, doncs, lògicament, li enllustrava les sabates. 
Quan passava alguna persona pobra o alguna persona 
necessitada, no li cobrava, lògicament.

Aquest senyor, dintre de la caixa de llustre, portava un 
exemplar de la Conquesta del pa, de Kropotkin –supo-
so que en aquests moments seria votant de la CUP–, 
i aquest senyor era republicà, federal, era també se-
paratista, tal com ho deien en aquella època. I molta 
gent li preguntava: «Escolta’m, com és que no cobres 
a ningú?» I ell deia: «Escolta’m, jo sóc feliç quan veig 
la gent feliç.» I al final, el que sí que sabia és que quan 
anava al dentista, el dentista no li cobrava, perquè li 
enllustrava les sabates; quan anava al perruquer, tam-
poc el perruquer li cobrava, perquè també, doncs, era 
client seu.

Aquest senyor resulta que el 14 d’abril quan en Fran-
cesc Macià va proclamar la república se’n va anar di-
rectament cap a Barcelona. El que passa, que va tenir 
la mala sort que quan va arribar a Barcelona, dificul-
tats d’aquella època, ja la república catalana s’havia 
convertit en una altra cosa. I quan va tornar a Banyo-
les la gent li preguntava: «Escolta’m, resulta que quina 
frustració, no? Te’n vas a Barcelona i no acabes veient 
com es compleix el teu somni.» I ell deia: «Escolta’m, 
no; jo he estat feliç perquè durant tot el trajecte he po-
gut enllustrar les sabates de la gent.»

Realment, quan el meu pare escoltava que la meva 
àvia m’explicava això, em deia: «Escolta, no li expli-
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quis històries.» I la meva àvia em deia: «Quan sigui 
gran segurament que ho entendrà.» I, realment, quan 
ets gran ho entens, perquè el que és important és fer 
feliç la gent enllustrant les sabates dia a dia. 

Moltes gràcies.

(Forts aplaudiments.)

La presidenta

A continuació, té la paraula l’il·lustre senyor Miquel 
Iceta, del Grup Socialista.

Miquel Iceta i Llorens

Gràcies, presidenta. Dubtava de fer un gest que alguns 
dels antics diputats recordarien, que és pujar a la tri-
buna en un moment que ningú ho espera, en home-
natge a Pasqual Maragall, que de vegades ho feia a la 
sessió de control.

Gràcies, presidenta; gràcies, membres de la Mesa, mem-
bres del Govern, lletrats, secretaria general, treballa-
dors de la casa, dels grups parlamentaris, professionals 
dels mitjans, fotògrafs que ens fotografieu. (Rialles.)

Diputats, diputades, polítics tots –ja veurem fins quan–,  
la legislatura a mi se m’ha fet curta; de fet, me l’han 
escurçat, aquesta i l’anterior, les dues més breus de les 
que hem tingut a la Generalitat recuperada. Però, en 
fi, què hi farem. El balanç l’hauran de fer els ciuta-
dans. Jo crec que hauríem de canviar de direcció, però 
aquesta també és una decisió que els correspon a ells.

I, per tant, el que hem de fer avui aquí, a part dels 
agraïments, que són absolutament necessaris, és dir-
nos algunes paraules «carinyoses», que no només se-
ran les del comiat, sinó que al llarg d’aquest temps 
n’hi han hagut moltes. 

Però jo voldria també aprofitar per demanar excuses si 
en algun moment, per alguna actitud, algun gest, algu-
na paraula, he pogut molestar algú. En fi, no ho recor-
do, però en tot cas no era la meva intenció.

El que sí que voldria és desitjar tornar-los a veure a tots 
vostès a partir del 28 de setembre, però tal com van  
les coses no ho veig. I, per tant, el que em correspon 
és desitjar-los a tots molta sort en el personal, en el fa-
miliar, en la salut, en el polític; si toca la grossa o la 
Primitiva, doncs, millor.

I comprendran que en el moment de desitjar el millor 
a tots els diputats em refereixi especialment als del 
meu grup, que m’han suportat, en una legislatura que 
va començar presidint el grup parlamentari en Pere 
Navarro i que després ens vam canviar el lloc; ell ana-
va el primer i jo anava a l’onze, i després vam decidir 
canviar: jo era el secretari primer, ho va ser ell, i ara 
sóc jo el president del grup.

Posar-nos, com sempre, al servei de Catalunya, de la 
seva gent. Pensar que, dins de les nostres idees, inten-
tem fer-ho el millor possible des del màxim respecte, 
i recordant sempre, sempre, sempre que Catalunya el 
que l’ha fet forta és la unitat i el que l’ha afeblit sem-
pre és la divisió. 

Moltes gràcies. 

(Forts aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula, a continuació, l’excel·lentíssima senyora 
Alícia Sánchez-Camacho, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Jo  també, 
en nom del meu grup, vull també agrair a tots els 
membres de la Mesa i a tot el personal del servei del 
Parlament de Catalunya.

El Parlament de Catalunya és la primera institució de 
tots els catalans i, per tant, és la que els aplega, la que 
ens representa i la que ha portat sempre el nom de Ca-
talunya i el nom d’Espanya arreu del món.

Per mi i per tots els diputats que formen part d’aquest 
grup, del grup que ha estat més important per part del 
Partit Popular de Catalunya, ha estat un honor repre-
sentar el quasi mig milió de catalans que ens ha  votat, 
i que hem intentat fer la nostra tasca amb la màxima 
professionalitat, amb el màxim respecte i sobretot 
amb la garantia de la pluralitat d’una Catalunya que és 
diversa, que és plural i que té una gran riquesa cultu-
ral, política, econòmica i social.

Vull també donar les gràcies a tots i cadascun dels que 
considero companys d’aquesta cambra, als 135 dipu-
tats, i també, si més no, des de la diferència ideològi-
ca i, sens dubte, des de la diferència del que han estat 
aquestes legislatures al president de la Generalitat i a 
tot el Govern. Crec que, com els he dit, ha estat un 
gran honor servir al seu costat, i tots, des de les nos-
tres idees.

Vull agrair a tots aquells que han respectat la plura-
litat ideològica i institucional, alguns més que altres; 
però me’n vaig amb el regust que tots hem intentat fer-
ho des de la nostra opció. 

Però sobretot, presidenta, vull agrair als meus dinou 
diputats la seva tasca, la seva dedicació, el seu sacri-
fici i sobretot la seva empenta per defensar el nom del 
que creiem que és una Catalunya plural i del que es-
perem que, a partir del dia 28 de setembre, segueixi 
sent, des d’aquesta cambra, la representació de la llei, 
de la democràcia, la representació de la legalitat i la 
representació de l’Espanya del segle XXI. Esperem que 
no ens decebi el que ha estat sempre el Parlament de 
Catalunya i esperem, i així ho construirem entre tots, 
que així sigui.

Moltes gràcies, companys; moltes gràcies, diputats; 
moltes gràcies a tots els membres del Parlament.

(Forts aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula l’il·lustre senyor Joan Herrera, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.
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Joan Herrera Torres

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies als mem-
bres de la Mesa, als treballadors, als fotògrafs que ens 
han fotografiat, a tota la gent de la casa. Jo vull agra-
ir-los aquests anys –aquests anys– perquè he estat al 
Parlament del meu país. Vull dir-los que, si hem ofès, 
demanem disculpes, que si ens han trobat vehements 
és perquè sortia del cor allò que pensàvem i allò que 
dèiem, i el que vull és donar les gràcies al conjunt de 
la cambra i, particularment, al meu grup parlamen-
tari, un grup amb diversitat, amb pluralitat, amb bon 
rotllo i amb fraternitat.

Acomiadar els diputats, a tots els que marxen, pe-
rò permetin que ho faci especialment als del nostre 
grup, als que sabem segur que no repetiran: a la Lo-
rena Vicio so, perquè ha estat una dona jove que ha 
donat veu als que no tenen veu, a les dones joves del 
Baix Llobregat, per la feina que ha fet i per la tasca que 
ha realitzat; al Salvador Milà, perquè ha estat la veu 
de l’expertesa, del coneixement i perquè jo, i crec que 
molts membres de la cambra, hem après i continuarem 
aprenent amb ell... (aplaudiments); al Jaume Bosch, 
perquè –crec que ho puc dir– té un dels millors olfac-
tes del Parlament i un dels ullals més afinats (rialles), 
i, per tant, li vull agrair l’extraordinària tasca que ha 
realitzat; al Joan Mena, a l’amic Joan Mena, perquè és 
una persona que té un valor que per a mi és fonamen-
tal en política: la fiabilitat i la previsibilitat –i crec que 
això avui s’ha de reclamar com un valor i un actiu–; i, 
per descomptat, a la que ha estat la mà esquerra, la mà 
dreta, jo crec que una de les grans portaveus del Par-
lament de Catalunya, a la meva amiga i la meva com-
panya i la meva mà dreta i mà esquerra, a la Dolors 
Camats. (Aplaudiments.)

I, per acabar, no hi ha major honor per a un ciutadà 
de Catalunya que ser parlamentari del Parlament del 
seu país, del Parlament de Catalunya. I això és el que 
he estat. No hi ha major honor per un noi que va créi-
xer a Nou Barris i al Besòs que ser el president del 
grup parlamentari, d’un grup parlamentari d’esquer-
res, el president d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. I això és el que he estat. Jo els vull agrair 
la feina que he fet, els trobarem a faltar, els trobaré a 
faltar, trobaré a faltar especialment les bregues amb el 
president Mas, és el que trobaré més a faltar... (Rialles 
i veus de fons.) Home, però aquí no, jo no repetiré, per 
tant, amb altres potser sí, però amb mi no, eh? I també 
espero que hi hagi intercanvi, fins i tot, eh?, que vostè 
les puguin fer des d’allà; però, vaja, això ja ho veurem, 
ja ho decidiran uns altres.

En tot cas, sí que vull dir que ha estat un honor poder 
compartir tot aquest temps, que hem fet oposició quan 
tocava, hem estès la mà quan crèiem que s’havia de 
fer així, i que continuaré treballant per un país just, un 
país net, un país lliure, i, com deia Marti Pol, «conti-
nuo pensat que tot està per fer i tot és possible», i ho 
farem des d’altres espais, des d’un altre lloc.

Moltes gràcies, presidenta. 

(Forts aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula l’il·lustre senyor Albert Rivera, en nom 
del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, presidenta. Normalment no porto papers, 
avui sí que els porto per si de cas. És el meu últim dia 
aquí al Parlament després de vuit anys i mig, vaig en-
trar aquí amb vint-i-set anyets, els complia el 15 de no-
vembre, sent el més jove d’aquesta cambra, i me’n vaig  
amb trenta-cinc –tampoc sóc tan gran. Vaig entrar amb  
tres diputats, amb l’Antonio Robles i el Pepe Domin-
go. He estat aquí també una altra legislatura amb la 
Carmen de Rivera i amb el Jordi Cañas, i ara amb 
nou meravellosos companys i diputats. El meu primer 
agraïment, lògicament –a més a més, a tot els serveis 
jurídics de la cambra, treballadors, periodistes i com-
panys–, és per als meus companys, perquè he tingut 
la sort de tenir un gran equip. Ja sé que vostès pensa-
ran que també el tenen. Jo tinc un gran equip i el que 
vindrà, que diuen que ho serà encara més. Deixo, per 
sort, també un gran equip construït i una gran perso-
na, una gran candidata, com és la Inés Arrimadas, al 
capdavant.

Vull, també, agrair, lògicament, el debat parlamenta-
ri. Saben vostès que sóc contundent en el fons, però 
també m’agrada l’educació i la cordialitat amb les per-
sones amb qui treballo, i quan pujo a una tribuna sóc 
capaç de defensar el que penso amb vehemència, com 
deia el Joan, però també reconèixer l’educació i els va-
lors que m’han ensenyat els meus pares. Per tant, en 
aquest sentit, al marge del que hagi passat en aquests 
vuit anys, gràcies a tots, de veritat, per haver compar-
tit una etapa apassionant de la meva vida, i que ara 
obro una nova etapa.

Deixi’m que els digui, també, que, des d’aquesta no-
va etapa, ja sigui al Congrés dels Diputats o al Go-
vern d’Espanya, el que espero és poder servir també 
els catalans, espero posar el meu granet de sorra –i els 
ho dic de tot cor– perquè els catalans se sentin mi-
llor representats en el futur Govern d’Espanya, millor 
representats a les futures Corts Generals, perquè mai 
oblidaré d’on sóc, d’on vinc, per qui treballo i on he 
nascut.

I deixi’m que els digui, per acabar, que estic conven-
çut, tot i el moment que viu Catalunya, que seguei-
xo pensant que és més el que ens uneix als que estem 
aquí que el que ens separa.

Moltes gràcies.

(Forts aplaudiments.)

La presidenta

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

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. President, diputats i diputades, i 
tots els treballadors de la casa, parlo en nom dels tres, 
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de la Isabel, d’en Quim i de servidores de vostès, que 
aquest matí ens hem assabentat que havíem d’inter-
venir, i, per tant, com pertoca, hem fet assemblea i hem 
dit: «I ara què carai diem i què se suposa que hem de dir?» 
Per tant, disculpin les molèsties i perdonin les disculpes 
pel que direm. Han sigut mil dies a Matrix. Hem après 
moltíssim. Hem desaprès també moltíssim. Hem tra- 
ginat entre la desesperació i l’esperança. La propera sa-
marreta ja la tenim, és: «Nosaltres vam sobreviure a la 
desena legislatura.» Esperem, també –dit des de la crí-
tica i l’autocrítica–, que l’onzena sigui molt millor i que 
fem tot el que queda per fer, que és molt i fem tard.

Junts vam entrar, amb el Quim i amb la Isabel –de 
fet, no vam entrar, ens van fer entrar–, i, per tant, ara 
tornem al carrer, i l’agraïment és per aquelles perso-
nes, no?, lògic, que ens van dipositar una confiança ex-
traordinària en un moment molt especial per al nostre 
país. I, des d’aquesta perspectiva, que veníem del car-
rer i al carrer retornem per nosaltres és fèrtil i és sig-
nificatiu que de les últimes decisions d’aquesta cambra 
hagin sigut demanar el tancament del CIE de la Zona 
Franca –avui mateix entra un registre de la declaració 
de la Junta de Portaveus que demana que es reobri el 
cas del Raval del 2008, un petit Guantánamo que hem 
viscut dramàticament a Barcelona–, i també que ahir,  
com sabeu, la ILP de pobresa energètica i desnona-
ments, doncs, tirés endavant.

Gent..., per tant, el nostre agraïment a gent que tam-
bé fa política cada dia des de fora de les institucions, 
als barris, als carrers, a les assemblees, als moviments 
que lluiten sense demanar permís per ser lliures i sen-
se demanar perdó per ser-ho. Convençuts que els que 
ho faran ho faran molt millor, nosaltres hem arribat 
fins on hem sabut. I, com que hem de fer una cita tam-
bé, doncs, n’escollirem una de l’Ovidi Montllor, que 
diu que «tot comença amb nosaltres mateixos», i, des 
d’aquesta perspectiva, ens interpel·lem i els interpel-
lem a anar pel camí del bé perquè pel camí del mal 
hi ha un embús de l’hòstia i no s’arriba enlloc. (Ri-
alles.) Que aquest món continua sent absurd, injust i 
desigual, que la vida i la lluita continuen, que ens re-
trobarem allà on calgui, que nosaltres creiem amb la 
reciprocitat i amb el suport mutu i poden comptar amb 
nosaltres en els moments fàcils i, sobretot, en els mo-
ments més difícils, que seguim vindicant que aquest 
país necessita la màxima llibertat política i la màxima 
justícia social per la seva gent, que el que ens empara, 
el que ens salva i el que ens projecta, en el passat, en el  
present i en el futur, és l’ètica humanista, la memòria, 
la cultura i la consciència de país i de classe. I, final-
ment, que no marxem gaire lluny, que ens veiem al 
carrer –no és cap amenaça, és, simplement, que tor-
nem al carrer–, baixant a l’esquerra a la primera mani-
festació ens hi trobaran.

I, finalment, ja que la cosa es posa filosòfica i tendra, 
des d’una antropologia profundament anticapitalis-
ta, dir-los que tota la vida haurem d’estar regant les 
plantes, netejant els vidres i cuidant les vides. I, des 
d’aquesta perspectiva, només dir-los que «tot és im-
possible fins que deixa de ser-ho», i, sobretot, que cui-
din els altres, que es cuidin i que ens cuidem. Salut, 
sort i molt justícia.

Moltes gràcies.

(Forts aplaudiments.)

La presidenta

L’honorable senyora Marina Geli, com comprendrà té 
la meitat del temps, de la meitat. (Rialles.)

Marina Geli i Fàbrega 

Moltes gràcies, presidenta. Sigui benèvola amb mi avui,  
ho ha estat, he intentat complir. Per una metgessa vo-
cacional com jo, que va aprendre de bons mestres, on 
la ciència i l’humanisme són indestriables, voldria ex-
pressar el meu reconeixement, respecte i agraïment a 
aquesta institució, al Parlament de Catalunya, on rau la 
sobirania de la nació catalana. Avui m’acomiado, tret-
ze anys que he intentat treballar amb rigor, respecte, 
educació i diàleg, lluny –sóc així– dels oportunismes i 
de la liquiditat dels arguments, especialment, evident-
ment, en l’àmbit de la salut i del social.

He intentat tenir respecte a tots vostès. He après de 
tots vostès. Per mi no hi han..., el meu pare em va dir: 
«No hi han, Marina, enemics. Hi han adversaris polí-
tics; però, en tot cas, hi han una cosa extraordinària: 
companys de la democràcia.» I des de l’esquerra, des  
de les meves profundes conviccions, indestriables, que 
em van ensenyar Joaquim Nadal, Joan Raventós, Pas-
cual Maragall i molta altra gent, per mi socialisme 
i catalanisme són indestriables. I en aquesta darrera 
legislatura, on tanta gent ha patit, que ha passat ga-
na, que no té feina, que desconfia de tots nosaltres, he 
pres decisions de continuar treballant per al bé comú 
des d’allà on sigui, continuaré fent política; però tam-
bé m’ha tocat prendre decisions, diuen, difícils: tris-
tes, a vegades, però no difícils.

Tinc clar que, a vegades, a la vida has de triar entre 
el sí o el no, entre la coherència i el confort. I jo vaig 
triar sí. I vaig triar sí perquè, amb humilitat, amb poc 
temps, he intentat representar quelcom que existeix a 
Catalunya, que és el socialisme sobiranista, i que en el 
moment de decidir, doncs, ha de decidir estar en quina 
majoria està.

I, per tant, avui m’acomiado donant-los les gràcies. La 
Marina Geli metgessa, la Marina Geli política no se-
ria res sense vostès. Continuo tenint el mateix mòbil 
des de fa molts anys; vostès el tenen, per a qualsevol 
cosa em trobaran. Continuo fent de consultor mèdic 
per qui calgui, eh? Ja ho saben vostès. Perquè aquesta 
meva vena no vull deixar-la, ho sap el conseller Boi 
Ruiz, estic totalment, per sort meva, encara, indestri-
ablement, com altres companys, a la meva professió.

I, finalment, volia donar les gràcies a aquell que va 
ser el meu partit, al PSC. Vaig trencar no per cap ani-
madversió personal, sinó per unes diferències, legíti-
mes per les dues bandes, a mi em sembla, però jo, a 
la política, no hauria estat res sense el PSC. I he estat 
això que ara no es porta: càrrecs orgànics i càrrecs de 
representació. I, per tant, la major part de la meva vida 
política l’he passada en el PSC, al qual mai veuran ni 
un tweet contra ell –mai–, en discrepo políticament, 
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però, com volen discrepar de la família? I ara també, 
amb total humilitat, des del Moviment d’Esquerres. 
Nosaltres som una part petita d’un procés del «Junts 
pel sí» i treballarem perquè Catalunya pugui esdeve-
nir l’únic sentit que té, que és ser un estat social.

Moltes gràcies.

(Forts aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula..., i, en principi, els he de dir que no es-
tava previst, però crec que com a últim punt de l’ordre 
del dia ho puc acceptar, que parli en Roger Montaño-
la, en nom d’Unió Democràtica.

Roger Montañola i Busquets

Gràcies, molt honorable presidenta. Companys i amics 
diputats, unes breus paraules, en nom d’aquests dipu-
tats, d’agraïment i d’anàlisi d’on som. Primer de tot, 
avui acabem una legislatura i, per a molts, segurament, 
és un canvi d’època el que estem vivint en aquests mo-
ments; per tant, no volíem deixar de, doncs, donar la 
nostra opinió.

I ho volem fer des de la perspectiva més humana pos-
sible, perquè el Parlament també és humà, el Parla-
ment humanitza i, malgrat que és distant i que algun 
dia l’haurem de repensar per fer-nos entendre per tots 
aquells qui no el coneixen, el Parlament és un espai de 
diàleg i d’acord.

I d’aquí el que volíem expressar és un agraïment, un 
agraïment a qui han estat, sobretot, els nostres com-
panys durant molts anys. Saben vostès que els camins 
de Convergència i Unió se separen, però nosaltres 
ens sentim molt orgullosos, president Mas, ens sen-
tim molt orgullosos d’haver treballat al seu costat, i ho 
sap. Membres del Govern, saben vostès que ens sen-
tim molt orgullosos. Companys del grup parlamentari, 
ha estat un verdader honor treballar amb tots vostès. 
Divergim políticament, ara, segurament, però no per 
això reneguem del passat.

I a la resta dels companys diputats, dir-los que des d’a-
quest humil grup de diputats, que té el diàleg per ban-
dera, ha estat també un plaer treballar al seu costat, i 
esperem, doncs, que el futur que vingui sigui prolífic 
i, per tant, els desitgem en el terreny personal el millor 
per a tots i cadascun de vostès.

I permetin-me acabar amb un agraïment al qui també 
encara és avui el nostre president de grup, el senyor 
Jordi Turull, que ha sabut navegar en mars difícils i 
a qui, malgrat que la seva feina moltes vegades no es 
veu, nosaltres humilment també li ho voldríem reco-
nèixer.

Moltes gràcies, i fins aviat.

(Forts aplaudiments.)

La presidenta

Per últim, té la paraula l’il·lustre senyor Jordi Turull, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Jordi Turull i Negre

Sí; moltes gràcies, presidenta. Poc o molt, jo no sabia 
que hi hauria aquest moment, i per això a l’última ses-
sió de control ja vaig fer un reconeixement molt clar i 
molt explícit cap als companys del grup parlamentari. 
I jo no puc fer com d’altres i dir qui seguirà i qui no 
seguirà, perquè no en tinc ni la més remota idea (ria-
lles), ni començant per mi, però ells saben i tots sabem 
que ens estimarem igual, ens apreciarem igual, repe-
tim o no repetim, i, per tant, jo avui reitero l’estima.

És en ben bé en una sessió com la d’avui, de fet ahir 
ja va començar la senyora Dolors Montserrat..., que és 
ben bé que la política la fem les persones, i «les perso-
nes» vol dir sentiments. I a mi els sentiments que em 
vénen avui són de reconeixement, de gratitud i d’es-
perança.

De reconeixement. Hem fet molta feina, molta. I, si 
no ens ho diem nosaltres, està clar que, amb  l’ambient 
que hi ha, no ho dirà ningú per nosaltres. N’hem fet 
moltíssima aquí al Parlament, n’hem fet moltíssima 
fora del Parlament. Només hem de pensar quantes co-
ses a la vida particular de cadascú o dels nostres fills 
ens hem perdut pel compromís amb aquest Parlament, 
i això no ens ho dirà ningú. I, per tant, jo volia posar 
en valor la feinada que es fa des de la política i des 
d’aquí el Parlament.

En segon lloc, de gratitud, perquè jo crec que hem vis-
cut una legislatura que no passarà per re desaperce-
buda. Uns ho hauran viscut amb més intensitat, altres 
amb menys intensitat. Jo aquest dematí, que ja era l’úl-
tim Ple, pensava, dic: «Ja ho hauràs vist tot en políti-
ca», però després de la rumba ja... (rialles), és ben bé 
que no sé què pot passar d’aquí al final. Però jo crec que  
hem viscut moments molt especials; per a alguns, mo-
ments molt històrics. En aquest Parlament a vegades 
podien passar tres o quatre legislatures, o cinc legisla-
tures, que passava una coseta o dues d’especials, i aquí 
n’han passat moltes, i de gruixudes, per a bé, de grui-
xudes a vegades per a malament, però ho hem viscut 
molt intensament, no?

I després també d’esperança. Jo crec que avui acaba al-
guna cosa més que una legislatura. Alguns segurament 
no hi estaran d’acord. Jo crec que acaba una etapa, o 
batallarem molts perquè acabi una etapa, una etapa 
que ha fet molta feina, però que era un parlament au-
tonòmic, i molts batallarem, doncs, perquè deixi de ser 
un parlament autonòmic i sigui, doncs, el parlament 
d’una gran nació com és Catalunya, igual que un estat. 
Això, la màgia d’això, és que qui ho dirà no serem cap 
dels 135, sinó que això qui ho dirà són els ciutadans de 
Catalunya, tothom. I aquesta és la gran força que hi ha.

I, per acabar, només dir que jo –alguns companys meus 
m’ho han sentit dir moltes vegades– sóc d’aquells que 
creu que és amb les petites coses, amb els petits ges-
tos, que es demostra la grandesa de les persones. I jo 
he conegut 135 grans persones.

Moltes gràcies.

(Forts aplaudiments.)
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La presidenta

Jo crec que ara sí que no hi ha cap dubte que acabem 
la desena legislatura. Personalment (sona un senyal 
acústic)... –no m’hi poso temps, eh?–, personalment 
representa també un punt i final de la meva vida po-
lítica pública, després de quaranta-quatre anys de ser-
vei en l’Administració pública catalana i en les  nostres 
màximes institucions. Des dels vint-i-dos anys, en què 
vaig iniciar la vida laboral, fins avui, que en tinc sei-
xanta-sis, ben portats (rialles), he treballat pel servei 
públic, per la comunitat i pel país. I sempre ho he fet 
amb il·lusió, orgull, satisfacció, i amb un gran senti-
ment de pertinença. Em considero una privilegiada 
per haver tingut aquestes oportunitats, que he pogut 
culminar presidint el Parlament de Catalunya.

Un predecessor en aquest càrrec em va dir, fa cinc o sis 
anys, abans de jo ser presidenta, que ostentar aquesta 
presidència era un premi per a qui ha dedicat gran part 
de la seva vida al servei de la política, entesa com a 
servei a la comunitat. I és ben cert, per a mi ha estat 
un premi, que valoro i que agraeixo infinitament. No 
estava tan encertat, un amic, quan suggeria que aquest 
premi era un retir daurat. Aquests gairebé cinc anys 
han estat exigents, frenètics, moguts, complicats. Res 
a veure amb un retir, i menys, daurat.

Les dues darreres legislatures han estat breus però 
intenses, en feina i en debats. A mi, senyor Iceta, no 
m’han semblat curtes, m’han semblat molt llargues, 
tant o més llargues que una legislatura més típica i 
previsible. Hem viscut una etapa complexa, complica-
da, des del punt de vista econòmic, social, institucio-
nal i polític. En trenta-cinc anys d’ençà de les  primeres 
eleccions, ha estat l’etapa més convulsa a nivell de pa-
ís i en tots aquells àmbits.

La crisi econòmica i les seves conseqüències socials i 
el fet nacional han estat el centre del debat. La nove-
na legislatura, el desembre del 2010, s’encetava enmig 
d’una crisi econòmica que va tenallar famílies, perso-
nes, empreses, entitats, al bell mig d’unes polítiques 
obligades de contenció i de restricció. També el Parla-
ment de Catalunya va assumir i va patir aquesta crisi. 
Aquest Parlament va fer una política d’austeritat, de 
contenció, de canvi d’imatge, i ho va fer sense soroll, 
apostant per l’austeritat en moments difícils. Aquests 
diputats més antics ho poden confirmar; si avui hi 
hagués la Dolors Montserrat, diria que sí amb el cap. 
Aquesta crisi econòmica global no tenia respostes lo-
cals, i ens ha costat molt arribar fins avui, moment en 
què s’albira molt discretament un canvi de tendència.

La novena legislatura també s’iniciava amb un canvi 
de relacions amb l’Estat espanyol, com a conseqüèn-
cia de la sentència del Tribunal Constitucional sobre 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006. Aquests 
cinc anys, del 2010 al 2015, han estat en aquests as-
pectes convulsos, per les conseqüències que han tin-
gut en els ciutadans de Catalunya.

Per això, vist des del meu prisma, han estat dues le-
gislatures breus però intenses, breus però complexes, 
amb debats difícils, amb confrontacions dures i, en al-
gun moment, fins i tot desagradables.

Malgrat el soroll i els tints de dramatisme i catastrofis-
me d’alguna sessió de control, com per exemple la de 
dimarts passat, crec que s’ha fet bona feina entre totes 
i tots, perquè totes les iniciatives s’han treballat en be-
nefici del país, des de plantejaments diferents, sovint 
oposats, però pensant en el país i en la ciutadania.

Tanmateix, en un moment de comiat no recordaré allò 
negatiu; sempre he estat positiva i propositiva, i la ba-
lança dels pros i contres així se’m presenta. Per tant, 
permetin-me que enceti un capítol d’agraïments.

Agrair als funcionaris de l’Administració parlamentà-
ria, des dels uixers fins a la secretària general i el lle-
trat major, la seva feina. Vull que quedi constància del 
seu gran nivell, de la seva consagració professional i 
de la seva vinculació amb la institució, que hem pogut 
copsar en tota la seva dimensió quan hem viscut mo-
ments especialment difícils. Menció especial es merei-
xen les persones del gabinet de Presidència, funcionaris 
i eventuals, i el Pep Escudé i l’Eduard Triay.

Agrair als membres de la Mesa la boníssima relació 
que hem sabut tenir, i les nostres cordials desavinen-
ces. Un agraïment especial als dos vicepresidents, 
l’Anna Simó i en Lluís Corominas, puntals en la meva 
funció com a presidenta, com també ho va ser l’Higi-
ni Clotas en la novena legislatura. Donar les gràcies 
al David Companyon, al Pere Calbó, al Josep Rull i al 
Pere Navarro, que han estat quatre persones que, junt 
amb el vicepresident segon, han estat els nostres cava-
llers, per a l’Anna Simó i per a mi.

A títol de broma, per trencar una mica el gel, m’agra-
daria repetir el que abans ha dit el Lluís Corominas 
en la seva intervenció. El primer dia de la constitució 
del Parlament, en aquesta Mesa estaven tots molt ben 
vestits i posats, i estava el David Companyon amb una 
samarreta groga. Em vaig quedar astorada (rialles),  
però vaig pensar: «M’hi haig d’anar acostumant.» Ara, 
avui el veieu amb una camisa; alguna cosa he aconse-
guit. (Rialles. Veus de fons.) ¡Mecachis en la mar! (Al-
gú diu: «Se l’ha canviat!») David! (Veus de fons.) Això 
no estava previst. Ahir es va canviar tres vegades d’in-
dumentària, perquè venia un grup, se la posava de ver-
mell, venia un altre, se la posava de groc... (Remor de 
veus i alguns aplaudiments.) De totes maneres, m’ha 
confessat que el dimarts que ve, que tenim (veus de 
fons)... –i tant que ho dic!–, que el dimarts que ve, que 
tenim sopar de comiat de la Mesa, vindrà amb corba-
ta. (Veus de fons.) I continua com sempre, o sigui que 
no l’he reinserit gaire, ja ho veieu.

Agrair al que fins ahir va ser el meu partit i al meu 
grup parlamentari la confiança quan em van propo-
sar com a presidenta del Parlament. I també el molt 
bon ambient creat entre els diputats i diputades d’ençà 
del 2003, any en què jo començava la meva trajectòria 
parlamentària. No oblidaré, Jordi, els sopars d’estiu, 
les jornades de treball, els aperitius de Nadal... Ja saps 
que m’hi apuntaré, malgrat que ja no sigui diputada.

I agrair a totes i tots vostès, companys diputats, la fei-
na feta i la cordialitat que hem sabut crear en el treball 
parlamentari. Certament, hi ha hagut molt de soroll, 
i episodis poc encertats, dels quals ningú no pot sen-
tir-se orgullós. Però també hi ha hagut bona música; 
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una música que, a més, perdurarà i que s’ha pogut fer 
amb un sentit constructiu pel bé del país que tenim el 
privilegi de representar.

Aquí vull fer referència a una entrevista que em van 
fer uns estudiants de periodisme –per tant, no ha sor-
tit publicada ni hi sortirà–, i l’últim que em van pre-
guntar va ser: «Escolti, esculli tres diputats que per 
alguna raó li han caigut bé durant aquestes legislatu-
res, els té una especial simpatia, però no pot dir res 
dels del seu grup parlamentari.» I d’entrada vaig dir: 
«M’ho posa una mica difícil», perquè en el meu grup 
parlamentari no trobaria jo a ningú per criticar –sí que 
per criticar en sentit positiu. Però vaig dir de seguida 
quatre noms. Me’n van demanar tres, i en vaig afegir 
un altre.

Vull destacar el Miquel Iceta, pel seu sentit institu-
cional i per la seva fina ironia, i perquè en moments 
complicats sempre el vaig tenir al meu costat. El Da-
vid Fernàndez, que ha estat l’estrella d’aquesta legis-
latura (rialles), i per la seva bonhomia. I l’Hortènsia 
Grau, pel seu estil, per la seva manera de ser, per la 
seva simpatia (aplaudiments)..., i perquè podeu veure 
que sempre va conjuntada. (Rialles.) Quan va de blau, 
des de les ulleres i les arracades fins als peus; quan 
va de verd, igual. I a mi m’ha cridat l’atenció, perquè 
m’agrada. I, per tant, Hortènsia, felicitats. I, finalment, 
no puc deixar de parlar d’un que em va donar molts 
maldecaps, però que li tinc un cert afecte, que és el 
Jordi Cañas. (Rialles.) Ho haig de dir, perquè realment 
em va posar els nervis de punta moltes vegades, però 
hi ha allò que, al final, un se l’estima. (Rialles i aplau-
diments.)

Agrair, finalment, al president del meu país el seu co-
ratge, la seva honestedat, la seva perseverança, la se-
va exquisida correcció institucional i, sobretot, la  seva 
ferma voluntat que Catalunya, el nostre país, pugui 
assolir quotes de sobirania plena. Des de la meva ta-
laia privilegiada, he tingut el goig de poder constatar 
aquestes enormes virtuts del president, que vull i ne-
cessito posar en valor en aquest comiat parlamentari. 

Des de fa cinc anys, president, quan ens hem trobat, 
sovint, tenim unes paraules molt concretes que les 
hem anat repetint sovint: «Ni un pas enrere.» Gràcies, 
president.

He tingut l’honor de ser la primera dona presidenta del 
Parlament de Catalunya. He procurat, des d’aquesta 
presidència, donar més visibilitat a les dones norma-
litzant-ne la presència. Encara queda molta feina per 
fer, i en tots els àmbits, perquè el nostre talent sigui 
reconegut i fomentat en benefici nostre i del conjunt 
de la societat.

Senyores diputades i senyors diputats, amigues i 
amics, a totes i tots vostès els vull expressar el desig 
que en el futur, allà on siguin, tinguin sort i encert en 
les seves responsabilitats. I als qui siguin escollits com 
a representants del poble de Catalunya en l’onzena le-
gislatura els demano que consolidin la centralitat polí-
tica del Parlament, institució que no es pot aturar mai; 
que fomentin sempre la participació i un sentit profund 
de ciutadania; que explorin sempre vies de diàleg, de 
pacte i de concòrdia; que reivindiquin i practiquin la 
política fonamentada en l’amistat cívica; que treballin 
sense descans ni treva per un futur millor per a Cata-
lunya, aquell «futur lluminós i possible» que deia el 
poeta i que tenim a l’abast, i que ho facin pensant en 
les generacions que ens han precedit i, sobretot, en les 
que vindran.

Vivim un moment històric cabdal. I és moment de fer 
pinya, més que mai. Més que mai, ens calen dosis re-
novades de determinació, de generositat, de compro-
mís, per poder avançar col·lectivament. No és moment 
de fixar-nos fronteres delimitades per les nostres limi-
tacions i les nostres renúncies, sinó d’albirar horitzons 
de plenitud, conscients de l’enorme potencial del nos-
tre poble. 

Els convido a tots vostès i el conjunt del país, en aques-
ta cruïlla històrica en la qual ens trobem, a ser lúcids, a 
ser generosos, a ser ambiciosos, a escoltar les veus del  
vent per l’alta mar d’espigues, a mantenir-se fidels per 
sempre al servei d’aquest poble.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i cinc 
minuts.
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Ple del Parlament


Ordre del dia


1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 22 de juliol, a les 10.00 h).


2. Situació de compatibilitat de diputats. Tram. 234-
00033/10 a 234-00038/10. Comissió de l’Estatut dels 
Diputats. Debat i votació dels dictàmens de la Comis-
sió (dictàmens: BOPC 615, 22 i BOPC 640, 56).


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


4. Compliment del pressupost de despeses del Par-
lament de Catalunya en data del 30 de juny de 2015. 
Tram. 237-00001/10. Mesa Ampliada. Informe sobre 
el compliment del pressupost de despeses (informe: 
BOPC 653).


5. Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya. Tram. 202-
00060/10. Comissió de Territori i Sostenibilitat. De-
bat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: 
BOPC 644).


6. Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya. Tram. 200-
00040/10. Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. Debat i votació del dicta-
men de la Comissió (dictamen: BOPC 645, 3).


7. Projecte de llei per la qual es modifica la Llei 10/2001, 
de 13 de juliol, d’arxius i documents. Tram. 200-
00046/10. Govern de la Generalitat. Proposta de trami-
tació en lectura única (text presentat: BOPC 636, 3).


8. Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 


pel Decret legislatiu 2/2008. Tram. 202-00050/10. Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural. Debat i votació del dictamen de la Co-
missió (dictamen: BOPC 606, 3).


9. Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per se-
gregació de part dels termes municipals de Barberà del 
Vallès i de Cerdanyola del Vallès. Tram. 202-00071/10. 
Comissió d’Afers Institucionals. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 646, 3).


10. Projecte de llei del voluntariat. Tram. 200-
00013/10. Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dic-
tamen: BOPC 647, 3).


11. Projecte de llei d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya. Tram. 200-00022/10. Comis-
sió de Justícia i Drets Humans. Debat i votació del dic-
tamen de la Comissió (dictamen: BOPC 648, 3).


12. Proposició de llei de mesures urgents per a fer 
front a l’emergència habitacional i a la pobresa energè-
tica. Tram. 202-00062/10. Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat. Debat i votació del dictamen de la Comis-
sió (dictamen: BOPC 652, 3).


13. Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa. Tram. 202-
00092/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat de to-
talitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presen-
tat: BOPC 561, 42).
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14. Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política. Tram. 261-00004/10. Comissió d’Investiga-
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política. Debat i votació del dictamen de la 
comissió (dictamen: BOPC 654).


15. Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair. Tram. 261-00003/10. Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair. Debat i votació 
del dictamen de la comissió (dictamen: BOPC 616, 3).


16. Informe de la Comissió d’Estudi de la Reforma 
Horària. Tram. 260-00003/10. Comissió d’Estudi de 
la Reforma Horària. Debat i votació del document que 
recull el resultat dels treballs de la comissió (informe: 
BOPC 630).


17. Informe de la Comissió d’Estudi de les Políti-
ques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa. 
Tram. 260-00004/10. Comissió d’Estudi de les Políti-
ques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa. 
Debat i votació del document que recull el resultat dels 
treballs de la comissió (informe: BOPC 656).


18. Informe del Grup de Treball de Revisió del Mo-
del dels Centres d’Internament d’Estrangers. Tram. 
266-00001/10. Grup de Treball de Revisió del Model 
dels Centres d’Internament d’Estrangers. Debat i vota-
ció del document que recull el resultat dels treballs del 
grup de treball (informe: BOPC 641).


19. Memòria de la Comissió de Peticions corresponent 
al període comprès entre l’1 de juliol de 2014 i el 15 de 
juliol de 2015. Tram. 264-00002/10. Comissió de Peti-
cions. Presentació de la memòria.


20. Procediment per a designar un membre del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. Tram. 286-00001/10. Grups parlamen-
taris. Designació.


21. Procediment per a elegir dos membres del Plenari 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Tram. 
284-00026/10. President de la Generalitat. Designació.


22. Interpel·lació al Govern sobre les condicions de tre-
ball. Tram. 300-00330/10. Grup Parlamentari Socia-
lista. Substanciació.


23. Interpel·lació al Govern sobre els compromisos en 
educació per al 2015. Tram. 300-00331/10. Anna Simó 
i Castelló, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya. Substanciació.


24. Interpel·lació al Govern sobre el balanç de la dese-
na legislatura. Tram. 300-00332/10. Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans. Substanciació.


25. Interpel·lació al Govern sobre el balanç i les pers-
pectives del Govern. Tram. 300-00333/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.


26. Interpel·lació al Govern sobre els perills de la ines-
tabilitat política. Tram. 300-00336/10. Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.


27. Interpel·lació al Govern sobre el full de ruta social. 
Tram. 300-00335/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Substanciació.


28. Interpel·lació al Govern sobre la situació política 
davant les eleccions del 27 de setembre. Tram. 300-
00334/10. Grup Mixt. Substanciació.


29. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el Pacte per a la infància a Catalunya. Tram. 302-
00307/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i vo-
tació.


30. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els espais naturals. Tram. 302-00308/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.


31. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’actuació del Departament d’Economia i Coneixe-
ment en el procés de licitació d’Aigües Ter Llobregat. 
Tram. 302-00309/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació.


32. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el procés d’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat i 
la repercussió en les finances de la Generalitat. Tram. 
302-00310/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació.


33. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les prioritats de l’acció del Govern. Tram. 302-
00311/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació.


34. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a fomentar la participació demo-
cràtica, l’accessibilitat i la simplificació de processos 
en les eleccions al Parlament. Tram. 302-00312/10. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Debat i votació.
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PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el 22 de juliol, a les 10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures fiscals adoptades des del desem-
bre del 2012 i la previsió de pressupostos per al 2016. 
Tram. 310-00572/10. Pere Aragonès i Garcia, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la regulació de la segona activitat en els cossos 
de bombers de la Generalitat, dels mossos d’esquadra 
i de les policies locals. Tram. 310-00573/10. Gemma 
Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya. Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els consorcis sanitaris. Tram. 310-00565/10. 
Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socia-
lista. Substanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la protecció social i la garantia de rendes. Tram. 
310-00566/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el II Congrés de l’Esport Català. Tram. 310-
00569/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple so-
bre l’Informe sobre l’estat dels serveis socials a Catalu-
nya. Tram. 310-00570/10. Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les gestions fetes per a aconseguir el pagament 
dels ajuts agroambientals pendents de transferir als 
agricultors i ramaders catalans. Tram. 310-00571/10. 
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures anticorrupció i els nomenaments al 
Govern. Tram. 310-00567/10. Hortènsia Grau Juan, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els impagaments a les entitats de cooperació i 
a les comunitats catalanes a l’exterior. Tram. 310-


00568/10. Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació de la tresoreria de la Generalitat. 
Tram. 310-00575/10. Josep Enric Millo i Rocher, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el comerç exterior. Tram. 310-00576/10. Josep 
Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Substanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el respecte a la lleialtat institucional i el com-
pliment de la legalitat. Tram. 310-00574/10. Inés Ar-
rimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.


Preguntes al president de la Generalitat


13. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política i so-
cial. Tram. 317-00331/10. David Fernàndez i Ramos, 
del Grup Mixt. Substanciació.


14. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00330/10. Albert Rivera Díaz, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.


15. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00333/10. Joan Herrera Torres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.


16. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00336/10. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.


17. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00332/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


18. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments po-
lítics. Tram. 317-00335/10. Marta Rovira i Vergés, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00334/10. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.
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PUNT 2 | DEBAT I VOTACIÓ


Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats sobre la situació de compatibilitat 
o d’incompatibilitat de diputats
Tram. 234-00033/10, 234-00034/0, 234-00035/10, 


234-00036/10, 234-00037/10 i 234-00038/10


Al Ple del Parlament


La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en les sessions 
tingudes el 30 de juny i el 14 de juliol de 2015, ha acor-
dat d’establir el dictamen següent: 


Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades per la 
diputada Carmen García Lores relatives a les activitats 
professionals, laborals o empresarials que exerceix i als 
càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’article 16.1.b 
del Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, en 
compliment del que disposa l’article 11.2 del Regla-


ment, proposa al Ple la situació de compatibilitat de la 
diputada Carmen García Lores (tram. 234-00033/10).


Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les noves dades declarades 
pels diputats Josep Maria Pelegrí i Aixut, Àlex Moga 
i Vidal, Manuel Reyes López, Núria Ventura Brusca, 
i Dolors López Aguilar relatives a les activitats pro-
fessionals, laborals o empresarials que exerceixen i 
als càrrecs públics que ocupen, d’acord amb l’article 
12.2 del Reglament i la legislació aplicable, la Comis-
sió, en compliment del que disposa l’article 11.2 del 
Reglament, proposa al Ple la situació de compatibi-
litat dels diputats Josep Maria Pelegrí i Aixut, Àlex 
Moga i Vidal, Manuel Reyes López, Núria Ventura 
Brusca i Dolors López Aguilar (tram. 234-00034/10, 
234-00035/10, 234-00036/10, 234-00037/10 i 234-
00038/10)


Palau del Parlament, 14 de juliol de 2015


El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla
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PUNT 3 | CONEIXEMENT


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


Comissions Legislatives


Comissió de Salut
Presidenta:  M. Mercè Jou i Torras
Vicepresidenta:  Montserrat Capdevila Tatché
Secretària:  Begonya Montalban i Vilas
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PUNT 4 | VOTACIÖ


Compliment del pressupost de despeses del 
Parlament de Catalunya en data del 30 de 
juny de 2015
Tram. 237-00001/10


Proposta al Ple


Al Ple del Parlament


La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 8 de juliol 
de 2015, d’acord amb l’article 29.3.h i 4 del Reglament 
del Parlament, ha acordat de proposar al Ple el com-
pliment del pressupost de despeses del Parlament de 
Catalunya en data del 30 de juny de 2015 (tram. 237-
00001/10).


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015


El secretari primer La presidenta 
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català


Parlament de Catalunya


Informe sobre el compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2015 a 30.06.2015. Estat d'execució


Cap. Article Pressupost  
definitiu


Autoritzacions Pressupost  
disponible


Disposicions Obligacions  
reconegudes


1 10 6.707.649,10 3.432.213,93 3.275.435,17 3.432.213,93 3.432.213,93
11 744.670,03 382.377,73 362.292,30 382.377,73 382.377,73
12 12.514.206,67 6.602.459,25 5.911.747,42 6.602.459,25 6.602.459,25
13 68.847,15 34.371,40 34.475,75 34.371,40 34.371,40
15 70.000,00 3.785,07 66.214,93 3.785,07 3.785,07
16 4.444.325,00 1.972.189,11 2.472.135,89 1.972.189,11 1.972.189,11
17 1.109.840,22 231.628,45 878.211,77 231.628,45 231.628,45


Resultat 25.659.538,17 12.659.024,94 13.000.513,23 12.659.024,94 12.659.024,94


2 20 654.240,98 186.485,45 467.755,53 166.485,45 96.537,39
21 874.761,03 671.083,30 203.677,73 609.701,86 333.249,70
22 3.847.757,76 2.242.403,98 1.605.353,78 1.894.704,26 1.096.709,05
23 5.664.534,42 2.916.047,60 2.748.486,82 2.916.047,60 2.916.047,60
24 917.099,58 733.693,86 183.405,72 357.693,86 357.693,86


Resultat 11.958.393,77 6.749.714,19 5.208.679,58 5.944.633,03 4.800.237,60


4 48 16.122.898,79 7.783.250,00 8.339.648,79 7.783.250,00 7.783.250,00
Resultat 16.122.898,79 7.783.250,00 8.339.648,79 7.783.250,00 7.783.250,00


6 61 665.905,80 432.282,44 233.623,36 432.282,44 114.928,86
62 456.953,20 450.287,34 6.665,86 12.569,84 12.569,84
64 11.324,16 4.337,85 6.986,31 4.337,85 4.337,85
65 344.491,47 35.107,44 309.384,03 35.107,44 35.107,44
67 11.536,38 6.864,99 4.671,39 6.864,99 6.864,99


Resultat 1.490.211,01 928.880,06 561.330,95 491.162,56 173.808,98


8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00


Resultat 55.241.041,74 28.120.869,19 27.120.172,55 26.878.070,53 25.416.321,52







Ple del Parlament


PUNT 7 | PROPOSTA DE TRAMITACIÓ 
EN LECTURA ÚNICA


Projecte de llei de modificació de la Llei 
10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents
Tram. 200-00046/10


Text que se sotmet a votació


Exposició de motius


La Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents, 
regula, en el títol IV, l’accés als documents públics i 
l’exercici d’aquest dret. Així mateix, crea la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, atri-
buint-li àmplies funcions sobre l’accés a la documen-
tació. La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern, 
ha passat a regular i garantir el dret d’accés de les per-
sones a la informació i documentació públiques, en el 
marc de la Llei de l’Estat 19/2013, del 9 de desem-
bre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, i deroga alguns preceptes de la Llei d’ar-
xius i documents per evitar contradiccions o duplici-
tats normatives. Concretament, en aquest sentit, la Llei 
19/2014 deroga una part de la regulació sobre l’accés 
als documents públics i suprimeix determinades fun-
cions de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental, com ara les relatives a informar so-
bre les reclamacions de persones i entitats per vulnera-
ció del dret d’accés als documents i sobre derogacions 
singulars de la normativa sobre accés als documents.


Aquest nou marc legal introduït per la legislació de 
transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern fa necessari modificar la Llei 10/2001 perquè s’hi 
ajusti plenament. En aquest sentit, la disposició final 
segona de la Llei 19/2014 estableix que el Govern ha 
d’elaborar i presentar al Parlament, en el termini de sis 
mesos a comptar de la publicació de la Llei en el Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya, un projecte 
de llei de modificació de la Llei d’arxius i documents, 
amb la finalitat d’adaptar-ne el contingut al nou règim 
d’accés a la informació i documentació públiques.


Per tant, és necessari modificar la Llei d’arxius i docu-
ments per a adaptar-la al nou marc legal de transparèn-
cia i accés a la informació pública. En primer lloc, ate-
sa la importància que assoleixen els sistemes de gestió 
dels documents públics per a garantir la transparència 
d’acord amb la Llei 19/2014, es considera adequat ac-
tualitzar la definició de sistema de gestió documental 
i fer referència expressa a la gestió documental en di-
versos articles, i també establir que, a partir de l’entra-
da en vigor d’aquesta llei, el nom de la Llei d’arxius 
i documents ha d’incloure la referència a la gestió de 
documents.


Així mateix, la Llei estableix que correspon a la Co-
missió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documen-
tal tant funcions d’avaluació documental com d’accés 
als documents públics, sens perjudici de les funcions 
assignades a l’Autoritat Catalana de Protecció de Da-
des i a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a 
la Informació Pública per la Llei 19/2014. S’opta per 
mantenir la funció que ha exercit la Comissió Nacio-
nal d’Accés, Avaluació i Tria Documental de fer cons-
tar el règim general aplicable a l’accés als documents 
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en el moment de resoldre les sol·licituds d’avaluació de 
documents públics i en les taules d’accés i avaluació 
documental.


D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 
19/2014, s’introdueixen mesures de coordinació entre 
la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Do-
cumental, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 
a la Informació Pública i l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades, per a garantir una aplicació homogè-
nia, en llurs respectius àmbits d’actuació, dels princi-
pis i les regles sobre la protecció de dades personals 
i l’accés a la informació. En primer lloc, la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental ha de 
tenir representació dels altres dos organismes, i la se-
gona mesura consisteix en la cooperació entre els tres 
organismes per a establir els criteris sobre l’aplicació 
de la normativa que regeix l’accés als documents pú-
blics.


Finalment, com a mesura de transparència, s’estableix 
l’obligació dels arxius del Sistema d’Arxius de Cata-
lunya de fer públics els instruments de descripció do-
cumental que contenen informació d’interès públic i 
que permeten la traçabilitat de la informació i la do-
cumentació que custodien, per mitjà del portal de la 
transparència i de la seu electrònica o lloc web de l’or-
ganisme titular del servei d’arxiu i gestió documental. 
Els arxius també han d’informar els usuaris dels mit-
jans d’impugnació i dels sistemes de garantia de què 
disposen si consideren vulnerat llur dret d’accés a la 
informació pública.


Article 1. Modificació de l’article 2  
de la Llei 10/2001


Es modifica la lletra e de l’article 2 de la Llei 10/2001, 
del 13 de juliol, d’arxius i documents, que resta redac-
tada de la manera següent: 


«e) Sistema de gestió documental: el conjunt d’opera-
cions i de tècniques, integrades en la gestió adminis-
trativa general, basades en l’anàlisi de la producció, la 
tramitació i el valor dels documents, que tenen com a 
finalitat controlar d’una manera eficient i sistemàtica 
la creació, la recepció, el manteniment, l’ús, la conser-
vació i l’eliminació o la transferència dels documents.»


Article 2. Modificació de l’article 5  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’article 5 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 


«Article 5. Promoció de l’ús de les tecnologies


»Les administracions públiques han de promoure 
d’una manera activa l’ús de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació per a dotar-se d’un sistema 
d’informació comú i interoperable que garanteixi que 
el tractament de la documentació, en tots els aspectes 


de gestió documental, preservació i difusió dels docu-
ments, compleixi la finalitat de posar-los a l’abast dels 
usuaris i dels ciutadans.»


Article 3. Modificació de l’article 7  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei 10/2001, 
del 13 de juliol, d’arxius i documents, que resta redac-
tat de la manera següent: 


«1. Totes les administracions i les entitats titulars de 
documents públics han de disposar d’un únic sistema 
de gestió documental que garanteixi el tractament cor-
recte dels documents en les fases activa, semiactiva i 
inactiva i que permeti de complir amb les obligacions 
de transparència.»


Article 4. Modificació de l’article 17  
de la Llei 10/2001


Es modifiquen les lletres e i f de l’apartat 1 de l’article 
17 de la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i do-
cuments, que resten redactades de la manera següent: 


«e) Establir programes d’actuació arxivística i gestió 
documental.


»f) Inspeccionar el compliment de la normativa sobre 
els arxius i la gestió documental.»


Article 5. Modificació de l’article 18  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’article 18 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 


«Article 18. Consell Nacional d’Arxius i Gestió Do-
cumental


»1. El Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental 
és l’òrgan consultiu de l’Administració de la Genera-
litat en matèria d’arxius i gestió documental. La se-
va composició s’ha d’establir per reglament, el qual ha 
de disposar que, entre els seus membres, n’hi hagi de 
representatius dels professionals dels arxius, de l’Ad-
ministració de la Generalitat, de les administracions 
locals, de l’àmbit de la recerca i de les entitats socials 
i culturals del país.


»2. Són funcions del Consell Nacional d’Arxius i Ges-
tió Documental: 


»a) Proposar actuacions i iniciatives en matèria d’ar-
xius i gestió documental.


»b) Emetre informe sobre els projectes de disposicions 
generals en matèria d’arxius i gestió documental.


»c) Emetre informe sobre les normes tècniques bà-
siques a què s’han d’adequar els sistemes de gestió 
documental dels arxius que formen part del Sistema 
d’Arxius de Catalunya.
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»d) Emetre informe previ a la incorporació d’un arxiu 
al Sistema d’Arxius de Catalunya.


»e) Emetre informe previ a la inclusió d’un document 
en el patrimoni documental de Catalunya en aplicació 
de l’article 19.2.e de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català.


»f) Emetre informe previ a l’aprovació del Mapa d’ar-
xius de Catalunya i de les seves variacions.


»g) Emetre informe sobre els programes globals d’ac-
tuació arxivística.


»h) Emetre informe sobre la memòria anual que ha 
d’elaborar l’òrgan que té assignades les funcions del 
departament competent en matèria de cultura amb re-
lació al Sistema d’Arxius de Catalunya.


»i) Fer el seguiment de l’elaboració de l’Inventari del 
patrimoni documental de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 60 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català.


»j) Emetre informe sobre qualsevol afer relacionat 
amb arxius i gestió documental que el director general 
competent en aquesta matèria li sotmeti a considera-
ció.»


Article 6. Modificació de l’article 19  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’article 19 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 


«Article 19. Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental 


»1. La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental és un òrgan col·legiat de caràcter tècnic, 
adscrit a la direcció general competent en matèria 
d’arxius i gestió documental. La seva composició s’ha 
d’establir per reglament, el qual ha de disposar que, 
entre els seus membres, n’hi hagi de designats per les 
entitats representatives dels professionals dels arxius 
i de les administracions locals; una persona represen-
tant de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública, i una altra de l’Autoritat Catala-
na de Protecció de Dades.»2. La Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria Documental exerceix les 
funcions següents: 


»a) Establir criteris sobre l’aplicació de la normativa 
que regeix l’accés als documents públics, en coordina-
ció amb la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública i l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades.


»b) Elaborar les taules d’accés i avaluació documental, 
elevar-les a l’aprovació del conseller de Cultura i con-
trolar-ne l’aplicació correcta.


»c) Resoldre les sol·licituds d’avaluació de documents 
públics. La resolució de la Comissió ha de fer constar 
el règim general aplicable a l’accés als documents.


»d) Avaluar els documents privats integrants del pa-
trimoni documental que no hagin estat declarats d’in-
terès nacional ni inclosos en el Catàleg del patrimoni 
cultural català, i autoritzar-ne l’eliminació, si escau.»


Article 7. Modificació de l’article 22  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’apartat 1 de l’article 22 de la Llei 
10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents, que 
resta redactat de la manera següent: 


«1. Els arxius integrats al Sistema d’Arxius de Catalu-
nya han de tenir personal tècnic i qualificat suficient en 
nombre per a cobrir les necessitats de l’arxiu i la gestió 
documental i per a assolir els objectius d’aquesta llei. 
S’han de regular per reglament les titulacions i la for-
mació que ha de tenir el personal tècnic dels arxius i 
les condicions que aquest personal ha de complir. En 
tot cas, la direcció dels arxius ha d’ésser exercida per 
persones amb titulació universitària superior.»


Article 8. Modificació de l’article 34  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’article 34 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 


«Article 34. Accés als documents públics 


»1. Les persones tenen dret a accedir als documents 
públics en el termes i amb les condicions establertes 
per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transpa-
rència, accés a la informació pública i bon govern, i la 
resta de normativa que sigui aplicable.


»2. Les administracions públiques i els arxius inte-
grants del Sistema d’Arxius de Catalunya s’han de do-
tar dels recursos i els mitjans tècnics necessaris per 
a facilitar als ciutadans l’exercici del dret d’accés als 
documents.»


Article 9. Modificació de l’article 35  
de la Llei 10/2001


Es modifica l’article 35 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents, que resta redactat de la 
manera següent: 


«Article 35. Publicitat activa i transparència


»1. Amb la finalitat que els usuaris puguin localitzar 
i identificar els documents i hi puguin accedir, els ar-
xius del Sistema d’Arxius de Catalunya han de com-
plir les obligacions de transparència següents: 


»a) Fer públics els instruments de descripció docu-
mental que permeten als investigadors i als ciutadans 
de localitzar la documentació de què disposen.
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»b) Fer públic el registre d’eliminació de documents.


»c) Fer públiques les limitacions a la consulta de docu-
ments custodiats i informar de la data en què els docu-
ments són accessibles.


»d) Informar els usuaris del dret a reclamar i els pro-
cediments que han de seguir en el supòsit que el dret 
d’accés els sigui denegat.


»2. La informació a què fa referència l’apartat 1 ha de 
poder ésser consultada en el portal de la transparència 
i en la seu electrònica o lloc web de l’organisme titular 
del servei d’arxiu i gestió documental.»


Disposició addicional. Referència al nom  
de la Llei 10/2001


A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, la Llei 
10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents, ha d’és-
ser anomenada Llei d’arxius i gestió de documents.


Sol·licitud de tramitació en lectura única davant 
el Ple


Presentació: Govern de la Generalitat (reg. 120998).
D’acord amb l’article 126.1 del Reglament, s’admet a 
tràmit. La sol·licitud de tramitació en lectura única és 
en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una 
propera sessió.
Acord: Presidència del Parlament, 15.07.2015.
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PUNT 8 


Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10


Esmena tècnica


A la Mesa del Parlament


La tramitació per la Ponència i la Comissió de la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text re-
fós de la Llei de protecció dels animals ha implicat 
canvis importants en el contingut normatiu proposat, 
els quals canvis, però, no s’han reflectit en el preàm-
bul, de manera que aquest ha esdevingut incongru-
ent, ja que parteix d’una prohibició total d’utilització 
d’animals en el circ quan el contingut normatiu limita 
aquesta prohibició a la utilització d’espècies de fauna 
salvatge. Per aquest motiu, els sotasignats consideren 
que, de conformitat amb l’article 112.5 del Reglament, 
cal introduir una esmena tècnica sobre el preàmbul, 
que es concreta en la supressió dels paràgrafs segon, 
tercer i cinquè i d’incloure les adaptacions explicatives 
al contingut normatiu que es proposa, de la qual cosa 
en resulta el text següent: 


«Preàmbul


»La normativa catalana sobre protecció dels animals, 
i específicament l’article 2 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008, del 15 d’abril, reconeix que els animals són 
éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i 
també de moviment voluntari, els quals han de rebre 
el tracte que, atenent bàsicament les necessitats etolò-
giques, en procuri el benestar.


»L’apartat 1 de l’article 6 de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, ja prohi-


beix l’ús d’animals en espectacles o altres activitats si 
els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de 
burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la 
sensibilitat de les persones que els contemplen.


»D’una banda, un nombre creixent de països i ciutats 
d’arreu del món han prohibit l’ús dels animals salvat-
ges en els circs basant-se en llur protecció i benestar, 
en considerar que exhibir-los trets de llur hàbitat natu-
ral i fent-los fer activitats impròpies de la seva espècie 
és una crueltat i, alhora, una font de perill per a les 
persones, al mateix temps que incrementen el tràfic il-
legal d’animals i la caça furtiva d’espècies protegides.


»En la nostra realitat més propera, més d’un centenar 
de municipis ja no permeten els espectacles de circ 
amb animals salvatges pels mateixos motius.


»D’altra banda, a Catalunya, el circ ha esdevingut un 
sector cultural d’efervescència creativa i ha demostrat 
en els darrers anys una alta capacitat de desplegament 
i d’embranzida col·lectiva renovada que li ha permès 
créixer i posicionar-se internacionalment.


»El sector del circ comparteix la sensibilitat, l’estima 
i el respecte vers els animals que és precisament l’ob-
jectiu d’aquesta llei. Avui hi ha una altra mena de circs 
que ofereixen espectacles divertits, originals i extraor-
dinaris i que exhibeixen la força, l’agilitat i la destresa 
dels artistes sense necessitat d’exhibir animals salvat-
ges. Per això, actualment el circ s’entén a Catalunya 
com una disciplina fonamental de les arts escèniques 
del nostre país.


»Seguint una trajectòria legislativa en la direcció 
d’augmentar la protecció dels animals a Catalunya, és 
desig de la societat catalana de prohibir els espectacles 
de circ amb actuacions d’animals salvatges.»


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015


Jospe Rull i Andreu, GP CiU; Oriol Amorós i March, 
GP ERC; Jordi Terrades i Santacreu, GP SOC; Hor-
tènsia Grau Juan, GP ICV-EUiA
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Esmenes a la totalitat
Reg. 120454 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 07.07.2015


Esmena presentada pel GP CiU (reg. 120454)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de modificació de la disposició ad-
dicional primera de la Llei 10/2011, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa (tram. 202-
00092/10).


1 Esmena 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 3 de juliol de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU


PUNT 13 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei de modificació de la dis-
posició addicional primera de la Llei 10/2011, 
de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
Tram. 202-00092/10


Presentació
GP SOC


Reg. 114372 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 28.04.2015


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 561, pàg. 42, del 4 de maig de 2015.
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PUNT 19 | CONEIXEMENT


Memòria de la Comissió de Peticions cor-
responent al període comprès entre l’1 de 
juliol de 2014 i el 15 de juliol de 2015
Tram. 264-00002/10


Presentació


Sumari


1. Introducció


2. Relació de peticions closes en la X legislatura


2.1. Peticions provinents de la IX legislatura closes en la X le-
gislatura


2.1.1. Peticions escrites


2.1.2. Peticions electròniques


2.2. Peticions de la X legislatura


2.2.1. Peticions escrites


2.2.2. Peticions electròniques


3. Relació de peticions en tramitació en la X legislatura


3.1. Peticions escrites


3.2. Peticions electròniques


4. Estadístiques


1. Introducció


La Comissió de Peticions va ser establerta l’1 de de-
sembre de 2006 després que el Reglament del Parla-
ment de Catalunya, en vigor des de l’1 de gener de 
2006, en disposés la creació en l’article 60.


L’article 60.8 del Reglament indica que la Comissió de 
Peticions ha de presentar al Ple del Parlament una me-
mòria anual de les seves activitats.


La memòria de la Comissió de Peticions que ara es 
presenta, d’acord amb l’article 60.8 del Reglament del 
Parlament, recull les peticions tramitades entre l’1 de 
juliol de 2014 i el 15 de juliol de 2015.


La memòria de la Comissió de Peticions recull un total 
de 75 peticions, 72 de les quals han estat closes i 3 de 
les quals estan en tramitació en la data de tancament 
de la memòria. Aquestes 75 peticions provenen de 8 
escrits presentats en la IX legislatura i de 67 escrits 
presentats en la X legislatura.


Cal destacar una sèrie de dades estadístiques amb re-
lació a les peticions, especialment les diferents vies de 
procedència del conjunt de les 75 peticions recollides 
en la memòria: 21 procedeixen d’escrits presentats al 
Registre del Parlament i 54 han estat presentades al 
web del Parlament per mitjà d’e-peticions. Així doncs, 
gairebé dues terceres parts de les peticions es presenten 
per mitjà del sistema d’e-peticions, i només una tercera 
part són peticions escrites. Aquesta proporció es va fer 
ressaltar per primera vegada en la darrera memòria i en 
la memòria d’aquest període es torna a repetir.


2. Relació de peticions closes  
en la X legislatura


Sota aquest epígraf s’inclouen les peticions que cons-
taven com a «peticions en tramitació» en l’anterior 
memòria de la Comissió de Peticions (BOPC, 413, del 
20 d’octubre de 2014) i les peticions que van ser pre-
sentades i tramitades durant la X legislatura després 
de la publicació d’aquella memòria.


Es reprodueixen novament el resum, les consideraci-
ons i les actuacions que ja van constar en la memòria 
anterior (tram. 264-00001/10). En l’apartat Resposta 
final consten les actuacions fetes en el període actual.


2.1. Peticions provinents de la IX legislatura 
closes en la X legislatura


2.1.1. Peticions escrites


Escrit relatiu a les participacions preferents (8)


Persona peticionària: J. M. B. B.
Registre d’entrada núm.: 49419
Data: 12.03.2012
Tram.: 125-00029/09
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’acorda tramitar la petició conjuntament amb la resta 
d’escrits relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 







 8 | Sessió plenària 58


i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió deles Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


2.1.2 Peticions electròniques


Escrit relatiu a les participacions preferents (1)


Persona peticionària: L. M. B.
Registre d’entrada núm.: 41665
Data: 25.01.2012
Tram.: 126-00029/09
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre termini d’adhesions de dos mesos. La petició 
rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-


naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió deles Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les participacions preferents (2)


Persona peticionària: N. E.
Registre d’entrada núm.: 41666
Data: 25.01.2012
Tram.: 126-00030/09
Procedència: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre termini d’adhesions de dos mesos. La petició 
rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
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naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió deles Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les participacions preferents (3)


Persona peticionària: M. M. L.
Registre d’entrada núm.: 41667
Data: 25.01.2012
Tram.: 126-00031/09
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió deles Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les participacions preferents (4)


Persona peticionària: R. F. G.
Registre d’entrada núm.: 45770
Data: 20.02.2012
Tram.: 126-00032/09
Procedència: Gironella (Berguedà)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.
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La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les participacions preferents (5)


Persona peticionària: I. L. S.
Registre d’entrada núm.: 56218
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00034/09
Procedència: Platja d’Aro (Baix Empordà)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les participacions preferents (6)


Persona peticionària: Y. C. C.
Registre d’entrada núm.: 56221
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00037/09
Procedència: Santa Bàrbara (Montsià)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.
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La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les participacions preferents (7)


Persona peticionària: M. A. F.
Registre d’entrada núm.: 56222
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00038/09
Procedència: El Perelló (Baix Ebre)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep quatre adhesions.


S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resum de l’informe: 


Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.


La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit que reitera una petició anterior


Persona peticionària: J. B. A.
Registre d’entrada núm.: 101748
Data: 20.01.15
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


Actuació: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit, ja que és la reiteració d’una altra petició que 
es va estudiar i resoldre.


2.2. Peticions de la X legislatura 


2.2.1. Peticions escrites


Escrit relatiu a l’adquisició per tanteig i retracte de fin-
ques contigües


Persona peticionària: J. C. P.
Registre d’entrada núm.: 58653
Data: 11.03.2014
Tram.: 125-00030/10
Procedència: Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El peticionari exposa que la llei li atorga formalment 
un dret de tanteig i retracte per a comprar les propie-
tats que envolten la seva i que aquest dret no és prac-
ticable. El peticionari considera que, per a impugnar 
una venda en un termini de vuit dies, hauria de tenir 
una persona a les notaries i els registres de la propie-
tat. Considera que es podria regular el dret de manera 
que la venda no es pogués produir si no es porta un do-
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cument de renúncia dels veïns que tinguin dret a com-
prar perquè tenen finques contigües a la que es ven.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Justícia.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’infor-
me del Departament de Justícia al peticionari. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a l’obertura d’una investigació sobre uns 
fets ocorreguts a Cardedeu (Vallès Oriental)


Persona peticionària: A. C. R.
Registre d’entrada núm.: 70121, 70122
Data: 12.06.2014
Tram.: 125-00033/10
Procedència: Cardedeu (Vallès Oriental)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit, portaveu de la formació políti-
ca Democracia Nacional, vol denunciar uns fets, que 
qualifica de vandàlics, i demana que s’obri una inves-
tigació.


Actuació


S’inadmet la petició a tràmit.


Resum de l’informe: 


L’article 4 de les Normes internes de la Comissió de 
Peticions indica que no poden ésser objecte del dret de 
petició les queixes que es fonamentin en un interès le-
gítim per a la satisfacció del qual l’ordenament jurídic 
estableix un procediment específic diferent del dret de 
petició. En aquest cas es pot presentar una denúncia.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit perquè l’objecte d’aquesta és aliè a les com-
petències de la Comissió, d’acord amb l’article 8 de la 
Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició i 
l’article 4 de les Normes internes de funcionament de 
la Comissió, ja que és un assumpte que haurien de re-
soldre, si escau, les instàncies judicials.


Escrit relatiu al Projecte de llei d’incorporació de la 
propietat temporal i de la propietat compartida al lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya


Persona peticionària: J. P. P.
Registre d’entrada núm.: 72470
Data: 02.07.2014


Tram.: 125-00034/10
Procedència: Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)
Matèria: Habitatge


Resum i consideracions: 


El peticionari fa diversos comentaris sobre el Projecte 
de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la 
propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya (número d’expedient: 200-00022/10), actu-
alment en tramitació al Parlament, i demana que se 
n’enviï còpia als portaveus dels grups parlamentaris i 
a la Comissió de Peticions. En concret, el peticionari 
considera que el Projecte de llei vulnera el principi de 
bona fe, la normativa europea i els drets humans.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris perquè, 
si ho creuen convenient, puguin promoure alguna inici-
ativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la Comissió 
dóna per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la campanya «Signa un vot per la in-
dependència»


Persona peticionària: C. F. Ll. (Assemblea Nacional de 
Catalunya)
Registre d’entrada núm.: 78537
Data: 15.09.2014
Tram.: 125-00035/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resum de l’informe: 


El dilluns 15 de setembre de 2014, diversos represen-
tants de l’entitat privada Assemblea Nacional Catalana 
(ANC, en endavant) van presentar a la presidenta del 
Parlament i al Registre del Parlament un escrit acom-
panyat de 719.896 signatures, guardades en 234 cai-
xes, recollides en la campanya de l’entitat anomenada 
«Signa un vot per la independència». La Mesa del Par-
lament del dia 17 de setembre de 2014 va remetre la 
petició a la Comissió de Peticions.
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En els escrits les persones signants van introduir les 
seves dades identificatives i van signar el text següent: 


«D’acord amb la democràcia, les meves llibertats, la 
Declaració Universal dels Drets Humans i l’ordenament 
vigent, el dret de lliure determinació, el dret internaci-
onal i la doctrina del Tribunal Internacional de Justícia 
de la Haia, i tot exercint el dret fonamental de petició: 


»1. Demano al Parlament de Catalunya que dugui a ter-
me totes les iniciatives polítiques per tal que es pugui 
celebrar una consulta democràticament i políticament 
vinculant, en la que es pregunti als ciutadans de Cata-
lunya si volen o no que Catalunya esdevingui un estat 
independent.


»2. En el supòsit que l’Estat espanyol no permeti, im-
pedeixi, o dilati la celebració d’una consulta democrà-
tica o unes eleccions plebiscitàries, o no en reconegui 
els resultats, vull que aquesta petició sigui una mani-
festació lliure de la meva voluntat favorable («vot») 
perquè els representants electes del poble de Catalu-
nya declarin la independència de Catalunya, d’acord 
amb el dret internacional, com a molt tard l’11 de se-
tembre de 2014.


»Diposito aquest document a l’Assemblea Nacional 
Catalana perquè el faci arribar al Parlament de Cata-
lunya i/o als organismes, institucions i/o tribunals in-
ternacionals, i/o als representants electes del Poble de 
Catalunya.»


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i encomanar a la Mesa del Parlament que s’en-
carregui, per la rellevància del volum de signatures, 
d’enviar-la solemnement als grups parlamentaris, 
d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Par-
lament, perquè, si ho creuen convenient, puguin pro-
moure alguna iniciativa parlamentària. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les dificultats d’accés al mercat de tre-
ball de les persones més grans de quaranta-cinc anys


Persona peticionària: A. G. V.
Registre d’entrada núm.: 75595
Data: 25.07.2014
Tram.: 125-00036/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Treball


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit exposa al Síndic de Greuges la 
precària situació de les persones més grans de quaran-
ta-cinc anys que no poden accedir al mercat laboral, 
més encara quan es queden sense cap tipus de presta-
ció. El remitent de l’escrit indica com altres països pre-
nen actuacions respecte a aquest col·lectiu.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Empresa i Ocupació.


El Departament d’Empresa i Ocupació tramet còpia 
de la informació que el departament va enviar al Sín-
dic de Greuges en resposta a la citada queixa, així com 
l’escrit posterior del Síndic en què comunica l’arxiu de 
l’expedient arran de la informació rebuda.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions pren nota de la informació 
que el Departament d’Empresa i Ocupació va enviar 
al Síndic de Greuges i acorda comunicar al peticiona-
ri que s’ha debatut el tema en seu parlamentària. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la instal·lació de reductors de velocitat 
en un municipi


Persona peticionària: A. C. R.
Registre d’entrada núm.: 78658
Data: 16.09.2014
Tram.: 125-00037/10
Procedència: Cardedeu (Vallès Oriental)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit sol·licita la instal·lació de reduc-
tors de velocitat en una carretera de Cardedeu, just da-
vant d’una escola.


Actuació: 


S’inadmet la petició a tràmit


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit d’acord amb l’article 22 de les Normes internes 
de funcionament de la Comissió de Peticions que diu: 
La Comissió de Peticions arxiva sense més tràmit les 
peticions que en reprodueixin altres d’anteriors o insis-
teixin en les demandes ja resoltes per la Comissió.


Escrit relatiu a unes actuacions policials


Persona peticionària: A. C.
Registre d’entrada núm.: 80464
Data: 23.09.2014
Tram.: 125-00038/10
Procedència: Cardedeu (Vallès Oriental)
Matèria: Seguretat


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit vol denunciar uns fets ocorre-
guts en el seu poble durant la Diada de l’Onze de Se-
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tembre i sol·licita l’obertura d’una investigació sobre 
les possibles responsabilitats penals.


Actuació: 


S’inadmet la petició a tràmit.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit perquè l’objecte d’aquesta és aliè a les com-
petències de la Comissió, d’acord amb l’article 8 de la 
Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició, i 
l’article 4 de les Normes internes de funcionament de 
la Comissió, ja que és un assumpte que haurien de re-
soldre, si escau, les instàncies judicials, i indicar a la 
peticionària que, si ho estima convenient, pot presen-
tar denúncia davant les instàncies policials o judicials.


Escrit relatiu als camps electromagnètics


Persona peticionària: P. L. F.
Registre d’entrada núm.: 93348
Data: 21.11.2014
Tram.: 125-00039/10
Procedència: Sabadell (Vallès Occidental)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


El peticionari remarca les afectacions a la salut i al 
medi ambient produïdes pels camps electromagnètics, 
especialment als infants, a causa de la proliferació de 
xarxes sense fils WI-FI a les escoles i a altres equi-
paments públics. Posa de manifest que els límits de 
freqüència no s’han revisat des del 1999 i considera 
que han quedat desfasats. Finalment, demana que el 
Parlament promogui una resolució per a adherir-se a 
la Resolució 1815, del 27 de maig de 2011, de l’Assem-
blea Parlamentària del Consell d’Europa, que propo-
sa límits de prevenció i normes d’exposició als camps 
electromagnètics.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Resum de l’informe: 


D’acord amb l’estat de coneixement actual i els estu-
dis realitzats fins a la data, no hi ha motius que justi-
fiquin que els sistemes WI-FI no puguin ser utilitzats 
a les escoles. No obstant això, cal continuar fent el 
seguiment acurat de la recerca científica que es rea-
litzi sobre aquesta matèria pels diferents organismes 
competents i dels criteris i recomanacions que puguin 
sorgir sobre la base de nous coneixements o evidèn-
cies, i adaptar en tot moment les polítiques de gestió 
del risc davant qualsevol canvi que es pugui produir a 
aquest respecte.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Territori i Sostenibilitat al peti-
cionari. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a unes propostes de modificació de la 
normativa de trànsit


Persona peticionària: F. M. C.
Registre d’entrada núm.: 100008
Data: 23.12.2014
Tram.: 125-00040/10
Procedència: Sabadell (Vallès Occidental)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Parlament sol·liciti mo-
dificar l’article 80 de la Llei de trànsit, que estableix 
que si una multa es paga en el termini de quinze, 
s’obté una bonificació del 50% de l’import de la san-
ció; però això comporta també renunciar a fer al-


legacions i recursos administratius i que es finalitzi 
el procediment sense necessitat de dictar resolució 
expressa. El peticio nari considera injusta aquesta 
disjuntiva.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Interior.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resum de l’informe: 


L’informe no es posiciona sobre les propostes del pe-
ticionari, simplement recorda que el tema està regulat 
per una llei de l’Estat.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament d’Interior als grups parlamentaris 
perquè, si ho creuen convenient, puguin promoure al-
guna iniciativa parlamentària. Amb aquesta actuació, 
la Comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta 
petició.


Escrit relatiu a les radiacions que rep l’habitatge


Persona peticionària: A. M. A.
Registre d’entrada núm.: 101959
Data: 21.01.2015
Tram.: 125-00041/10
Procedència: Tarragona (Tarragonès)
Matèria: Habitatge
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Resum i consideracions: 


El peticionari remarca les afectacions a la salut i al 
medi ambient produïdes pels camps electromagnètics, 
especialment als infants, a causa de la proliferació de 
xarxes sense fils WI-FI a les escoles i a altres equi-
paments públics. Posa de manifest que els límits de 
freqüència no s’han revisat des del 1999 i considera 
que han quedat desfasats. Finalment, demana que el 
Parlament promogui una resolució per a adherir-se a 
la Resolució 1815, del 27 de maig de 2011, de l’Assem-
blea Parlamentària del Consell d’Europa, que propo-
sa límits de prevenció i normes d’exposició als camps 
electromagnètics.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Ajun-
tament de Tarragona.


Resum de l’informe: 


L’Agència de l’Habitatge de Catalunya podria oferir un 
habitatge del parc que gestiona, amb la verificació prè-
via dels requisits establerts en el reglament de la Mesa 
de valoració per a situacions d’emergències econòmi-
ques i socials.


L’oferiment hauria d’analitzar l’adequació de l’ha-
bitatge i que fos en una zona geogràfica que els fets 
causants de la seva simptomatologia no l’afectessin. 
Situació que en l’àrea del Tarragonès serà de difícil 
acompliment. La interessada s’hauria d’adreçar de 
nou als serveis socials bàsics del seu municipi, perquè 
aquests canalitzin la sol·licitud d’adjudicació d’habitat-
ge prevista a la Mesa d’emergències.


Abans de l’adjudicació d’un nou habitatge, hauria de 
cedir a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la gestió 
del propi immoble, mitjançant els programes de cessió 
o mediació. No hi ha possibilitat de plantejar cap tipus 
de permuta.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Territori i Sostenibilitat a la peti-
cionària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu al lliurament d’una còpia d’un dispositiu 
d’emmagatzematge d’informació


Persona peticionària: S. B. Q. (Associació Llibertat, 
Democràcia i Justícia)
Registre d’entrada núm.: 107548
Data: 27.02.2015
Tram.: 125-00042/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


L’Associació Llibertat, Democràcia i Justícia demana 
una còpia íntegra del CD que el senyor Jordi Pujol i 
Ferrusola va lliurar a la Comissió d’Investigació sobre 
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política el 23 de febrer de 2015.


Actuació: 


S’inadmet a tràmit la petició.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició d’acord amb les consideracions següents: 


Primera. En funció de l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 29 de gener de 1991, la documentació em-
prada per les comissions d’investigació només pot ser 
consultada a l’Arxiu del Parlament una vegada s’han 
publicat al BOPC les conclusions aprovades pel Ple 
del Parlament. Tanmateix, aquesta consulta es pot de-
negar quan la documentació ha estat objecte d’examen 
en una sessió de la comissió feta a porta tancada per 
tal de garantir la confidencialitat i restringir-ne el co-
neixement només als membres de la comissió.


Segona. No és aplicable en aquest cas la legislació 
administrativa que regula els drets d’accés dels in-
teressats a un procediment, ja que aquesta legislació 
no afecta els procediments parlamentaris i només es 
podria al·legar respecte dels procediments «material-
ment» administratius que tramita el Parlament, supò-
sit que no és el cas.


Tercera. La sol·licitud tampoc no es pot emparar en el 
dret d’accés a la informació pública que reconeix la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, perquè 
aquesta llei encara no ha entrat en vigor i perquè, si 
fos el cas, podrien ser aplicables alguns dels límits que 
aquesta llei estableix, d’acord amb el que s’ha exposat 
anteriorment.


Quarta. El fet que el contingut de la còpia del CD que 
es va lliurar al Parlament pugui coincidir amb la gra-
vació que és d’accés públic via Internet no altera el 
marc normatiu al qual resta sotmès el Parlament.


Escrit relatiu a la modificació de la disposició addicio-
nal sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març


Persona peticionària: J. S. C.
Registre d’entrada núm.: 111834
Data:30.03.2015
Tram.: 125-00044/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Treball


Resum i consideracions: 


El Síndic ens remet l’escrit d’una persona que pateix 
una malaltia (esclerosi múltiple) que la fa estar en situ-
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ació de baixa laboral en determinats períodes. El Sín-
dic considera, tot i que la remitent de l’escrit no ho 
explicita, que es vol promoure una modificació de la 
disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 
de març. El Síndic de Greuges ens comunica que la re-
mitent de l’escrit és funcionària.


La remitent de l’escrit treballa per a l’empresa pública 
Banc de Sang i Teixits, adscrita al Departament de Sa-
lut. Quan té el brot d’esclerosi se li apliquen les reduc-
cions retributives previstes per als casos d’incapacitat 
temporal per contingències comunes, atès que la seva 
malaltia no és cap de les situacions excepcionals que 
possibiliten la percepció del 100% de la retribució. Cal 
tenir en compte que aquestes reduccions retributives, 
fruit de l’aplicació de la disposició addicional sisena 
de la Llei 5/2012, del 20 de març, s’estenen al perso-
nal funcionari, estatutari i laboral al servei, no només 
de l’Administració de la Generalitat, del Servei Cata-
là de la Salut, de l’ICS, etc., sinó també de les entitats 
de dret públic com, als efectes de l’afer plantejat, seria 
Banc de Sang i Teixits.


La remitent de l’escrit demana la inclusió d’un nou su-
pòsit excepcional que permeti continuar tenint la ple-
nitud retributiva en cas d’incapacitat temporal.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure alguna 
iniciativa parlamentària. També es decideix trametre 
al Síndic de Greuges l’esmentat acord. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la cèdula d’habitabilitat d’un habitatge


Persona peticionària: M. B.
Registre d’entrada núm.: 112231
Data: 07.04.2015
Tram.: 125-00045/10
Procedència: Ripoll (Ripollès)
Matèria: Habitatge


Resum i consideracions: 


La peticionària exposa que li van vendre un pis amb 
cèdula d’habitabilitat. Tanmateix, l’habitatge no té ai-
gua calenta i, per tant, demana que s’invalidi la cèdula.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.c del Reglament del 
Parlament, trametre-la al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, amb el prec que informi la Comissió de 
les actuacions o la resposta que doni a la peticionària. 
Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada 
la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu al tancament de les associacions de ven-
da i consum de drogues


Persona peticionària: J. G. S.
Registre d’entrada núm.: 115443
Data:30.04.2015
Tram.: 125-00046/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


L’adjunt general del Síndic de Greuges remet els es-
crits que es van dirigir al Síndic de Greuges en què 
el remitent es queixa de l’actitud de les autoritats pú-
bliques envers les associacions de venda i consum de 
drogues. El peticionari demana el tancament de totes 
les associacions de venda i consum de drogues i una 
disculpa de part de les autoritats per haver permès l’es-
tabliment d’aquestes associacions.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.a del Reglament del 
Parlament, trametre-la als ponents de la Proposició de 
llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


2.2.2. Peticions electròniques


Escrit relatiu a les participacions preferents (9)


Persona peticionària: R. C. R.
Registre d’entrada núm.: 985
Data: 21.01.2013
Tram.: 126-00005/10
Procedència: Vilassar de Mar (Maresme)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


La remitent de l’escrit reitera arguments esgrimits 
en altres escrits que s’han titulat «Escrit relatiu a les 
participacions preferents», rebuts la legislatura pas-
sada.
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Actuació: 


S’admet la petició a tràmit.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada i tra-
mitar-la conjuntament amb la resta d’escrits relatius a 
participacions preferents.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro-
va el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu als prefixos de telefonia fixa


Persona peticionària: F. R. F.
Registre d’entrada núm.: 54937
Data: 11.02.2014
Tram.: 126-00042/10
Procedència: Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que no hi hagi prefixos provi-
sionals per als telèfons fixos i que hi hagi una llista 
de telefonia única per a tot Catalunya. El peticionari 
mateix adverteix que cal que Catalunya tingui compe-
tències en telecomunicacions per a introduir els canvis 
que proposa.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Empresa i Ocupació.


Resum de l’informe: 


S’hauran de preveure totes les opcions possibles, in-
closa la previsió d’un possible prefix únic per a tot el 
territori, la qual cosa suposaria una relació integrada 
única d’usuaris. En tot cas, cal tenir present que, a ho-
res d’ara, aquesta possibilitat o d’altres són hipòtesis 
de futur en fase d’estudi.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament d’Empresa i Ocupació al peticionari. 
Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada 
la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a l’energia per fusió


Persona peticionària: F. R. F.
Registre d’entrada núm.: 60602
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00043/10
Procedència: Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que s’expliquin a la societat i 
als diputats els avantatges de l’energia per fusió i que 
Catalunya no renunciï a aquest tipus d’energia. El pe-
ticionari explica que s’està emprant de manera experi-
mental a França i que sembla molt rendible.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició no 
té cap adhesió.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Empresa i Ocupació.


Resum de l’informe:


Entre els beneficis de l’aprofitament de l’energia nu-
clear de fusió cal esmentar l’abundància, assequibili-
tat i gran dispersió geogràfica del combustible, la se-
guretat intrínseca en el funcionament dels dispositius 
de fusió, la reducció significativa del volum de ma-
terial radioactiu, com també el curt període de vida 
d’aquests residus i, finalment, la no-generació de ma-
terial procliu a ser desviat per a finalitats armamen-
tístiques. Aquests beneficis indicats encaixen perfec-
tament en el marc de la política energètica que volem 
al nostre país. En contraposició, el principal repte de 
l’energia nuclear de fusió es troba en el desenvolupa-
ment científic i tecnològic necessari per a fer viable, 
tant tècnica com econòmicament, aquesta nova font 
energètica.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament d’Empresa i Ocupació al peticionari. 
Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada 
la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la reordenació del cap de Creus


Persona peticionària: C. S. T.
Registre d’entrada núm.: 60603
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00044/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


La peticionària explica que ha engegat una campanya 
a la plataforma Change.org perquè no es faci una le-
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gislació específica relativa a la cala Montjoi, on es vol 
edificar El Bulli Foundation. La peticionària informa 
que actualment té mil tres-centes quaranta-dues sig-
natures.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició rep 
trenta-cinc adhesions.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Resum de l’informe: 


L’Avantprojecte de llei pel qual es declara l’interès pú-
blic i s’aprova el projecte El Bulli 1846 té un tràmit 
equivalent a l’avaluació ambiental, per tant s’ha de sot-
metre a informació pública. És en aquest moment que 
tindrà l’ocasió de formular les al·legacions que consi-
deri oportunes. A hores d’ara, no s’ha iniciat la trami-
tació formal de l’expedient.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Territori i Sostenibilitat a la peti-
cionària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu al transport de viatgers


Persona peticionària: J. M. V.
Registre d’entrada núm.: 60604
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00045/10
Procedència: Girona 
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que s’anul·li «el dret de priori-
tat de la llei catalana de transport de viatgers» perquè 
considera que el dret de preferència de l’anterior con-
cessionari no s’adequa a la normativa europea ni a la 
legislació de contractes de l’Estat.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada i trami-
tar-la conjuntament amb la petició relativa a la licita-
ció de línies de transport (tram. 126-00058/10).


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Resum de l’informe: 


La petició formulada es refereix al dret de preferència 
de l’antic concessionari en l’adjudicació de concessi-
ons de serveis lineals prestats anteriorment, el qual es 
troba regulat a Catalunya en l’article 43.4 del Regla-


ment de la Llei 12/1978, del 28 de maig, de regulació 
del transport de viatgers per carretera amb vehicles de 
motor.


Pel que fa al contingut de la petició, cal posar de ma-
nifest que, si bé l’article que regula el dret de preferèn-
cia esmentat no ha estat expressament derogat, des de 
l’entrada en vigor del Reglament CE 1370/2007, del 
Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 
2007, sobre els serveis públics de transport de viatgers 
per ferrocarril i carretera i pel qual es deroguen els re-
glaments (CEE) 199/69 i (CEE) 1107/70 del Consell, 
la Generalitat de Catalunya no aplica la norma esmen-
tada perquè la considera desplaçada per la normativa 
comunitària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Territori i Sostenibilitat al peti-
cionari. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu als animals domèstics


Persona peticionària: X. R. F.
Registre d’entrada núm.: 60605
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00046/10
Procedència: Munic (Alemanya)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El peticionari proposa, per tal d’evitar el sacrifi-
ci d’animals de companyia, prohibir o limitar la cria 
d’animals i limitar-ne la venda i imposar impostos pe-
nalitzadors, fer un seguiment dels venedors d’animals 
per Internet, afavorir que els centres d’acollida adoptin 
animals, imposar l’obligatorietat dels xips identifica-
dors, eliminar les sancions econòmiques per passejar 
gossos sense corretja, augmentar les penes per mal-
tractament animal, prohibir els correbous i ampliar les 
subvencions als centres d’acollida.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep vint-i-cinc adhesions.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
a Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural i al de Governació i Relaci-
ons Institucionals.


Resum de l’informe: 


Pel que fa a limitar-ne la venda, és molt difícil justifi-
car aquesta obligació impositiva en l’àmbit de la Gene-
ralitat de Catalunya, perquè comporta posar fre a una 
activitat econòmica en un període de crisi.
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Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural al peticionari i fer públic l’informe 
al web d’e-peticions. Amb aquesta actuació, la Comissió 
dóna per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la signatura no presencial de les inicia-
tives legislatives populars


Persona peticionària: F.J. P. A.
Registre d’entrada núm.: 61589
Data: 31.03.2014
Tram.: 126-00047/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari proposa un canvi en la legislació refe-
rent a les iniciatives legislatives populars (ILP) de ma-
nera que es pugui emprar una plataforma similar a la 
de les e-peticions per a adherir-se a una ILP. Així ma-
teix, proposa que les adhesions a una ILP es puguin 
fer també en les oficines d’atenció al ciutadà (OAC) i 
als caixers automàtics i per mitjà d’una aplicació per a 
telèfons intel·ligents (smartphones).


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de quatre mesos. La pe-
tició no ha rebut cap adhesió.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda, d’acord amb l’arti-
cle 60.3.a del Reglament del Parlament, trametre-la 
als membres de la Ponència de la Proposició de llei 
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular, perquè en 
tinguin coneixement. Així mateix, i d’acord amb l’ar-
ticle 60.3.b del Reglament del Parlament, acorda tra-
metre la petició als grups parlamentaris perquè, si ho 
creuen convenient, puguin promoure alguna iniciativa 
parlamentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dó-
na per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu als drets dels legitimaris


Persona peticionària: J. M. V.
Registre d’entrada núm.: 60606
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00048/10
Procedència: Girona (Gironès)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que es configurin com a drets 
dels legitimaris la informació i l’assistència a l’acte de 
signatura de l’acceptació de l’herència per part de l’he-
reu i que tinguin dret a tenir una còpia de l’escriptura. 
El peticionari considera que actualment els legitimaris 
no tenen prou informació per a calcular la llegítima 
que els correspon.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció no rep cap adhesió.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Justícia.


Resum de l’informe: 


Els legitimaris no tenen legitimació a Catalunya per 
a intervenir en la partició de l’herència. En tot cas, 
actualment, per la via de l’article 256.1.2n i 3r de la 
Llei d’enjudiciament civil, el legitimari podria dema-
nar una còpia de l’escriptura d’acceptació d’herència a 
l’efecte de la reclamació de la legítima.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’infor-
me del Departament de Justícia al peticionari. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu als animals de companyia


Persona peticionària: L. J. N.
Registre d’entrada núm.: 60607
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00049/10
Procedència: Torredembarra (Tarragonès)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


La peticionària explica que ha engegat una campa-
nya a la plataforma change.org perquè es prohibeixi 
la venda d’animals de companyia. La idea és que les 
botigues actuals puguin donar sortida als animals dels 
refugis municipals i les societats protectores d’ani-
mals. La peticionària informa que actualment té unes 
cinc mil signatures.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de quatre mesos. La pe-
tició rep set-centes quaranta-quatre adhesions.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.
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Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda, d’acord amb l’arti-
cle 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre la 
petició als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la venda de llibres descatalogats de les 
biblioteques


Persona peticionària: E. R. M.
Registre d’entrada núm.: 60608
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00050/10
Procedència: Begues (Baix Llobregat)
Matèria: Cultura


Resum i consideracions: 


La peticionària explica que és bibliotecària i que du-
rant la seva experiència professional sempre s’ha vist 
forçada a llençar llibres que es donen de baixa, per 
manca d’espai i ús, i que no es poden vendre perquè la 
llei estableix un procediment molt burocràtic (inventa-
riar-los, taxar-los, etc.). La peticionària proposa que es 
puguin vendre, per exemple, per Sant Jordi per un euro 
i que, amb la recaptació, es comprin novetats.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Cultura.


Resum de l’informe: 


La Central de Préstec i Serveis Especials (CEPSE) dó-
na suport als processos d’esporgada que duen a terme 
les biblioteques, les assessora pel que fa als criteris de 
selecció, els permet alliberar prestatges, conserva els 
fons bibliogràfics i en facilita la redistribució i l’acces-
sibilitat.


Ja fa divuit anys que la Biblioteca Pública d’Olot va 
posar a la venda exemplars retirats de la seva col-
lecció. Des de llavors són diverses les biblioteques pú-
bliques catalanes que han dut a terme aquesta pràctica.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Cultura a la peticionària. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les dotacions pressupostàries en matè-
ria de salut mental


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 66111


Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00051/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que s’augmentin les partides 
pressupostàries en matèria de salut mental, i també 
que s’aposti per la prevenció en salut mental. Demana, 
a més, que es creï un institut català de salut mental.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep una adhesió.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Salut.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resum de l’informe: 


La línia de salut mental és la que menys ha disminuït 
en el període 2010-2014. Tanmateix i des de l’any 2011 
és una línia en què el pressupost ha guanyat pes relatiu.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Salut al peticionari i, d’acord amb 
l’article 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre 
la petició als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les ensenyes oficials


Persona peticionària: G. V. M.
Registre d’entrada núm.: 66112
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00052/10
Procedència: Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Parlament de Catalunya 
demani «un aclariment a les forces polítiques o gover-
nants de l’Estat perquè ens expliquin quins actes estan 
permesos dins la legalitat, quins no, i per què», espe-
cialment després de la crema d’una senyera durant un 
partit de futbol.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició rep 
una adhesió.
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Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda comunicar al peti-
cionari que els grups parlamentaris han tingut conei-
xement de la petició i, si ho creuen convenient, po-
den promoure alguna iniciativa parlamentària. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les beques per a l’estudi


Persona peticionària: G. V. M.
Registre d’entrada núm.: 66113
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00053/10
Procedència: Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell)
Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


El peticionari planteja un debat sobre les beques per a 
l’estudi i demana que s’arribi a un consens per a avan-
çar el moment en què es demanen i eventualment es 
concedeixen les beques.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició rep 
una adhesió.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda d’acord amb l’arti-
cle 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre la 
petició als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu als terminis de les tramitacions parla-
mentàries


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 66114
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00054/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari planteja que es redueixin el nombre de 
pròrrogues en el procediment de tramitació de les lleis 
i que les ponències tinguin un termini d’actuació, de 
manera que, en els casos en què se n’hagi d’allargar 
la durada, calgui presentar un primer informe per a 
poder decidir si continua els treballs o no, o eventual-


ment es posi un termini amb pròrrogues taxades per al 
funcionament de les ponències. El peticionari planteja 
que en el darrer mes de la legislatura totes les ponèn-
cies actives estiguin obligades a acabar els seus tre-
balls perquè en la darrera sessió plenària s’hi puguin 
pronunciar.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet a la Mesa del Parlament perquè s’hi pronunciï.


Resum de l’informe: 


La Mesa en pren nota i acorda retornar les peticions a 
la Comissió perquè n’estudiï el contingut i en doni el 
tràmit adient o bé formuli una proposta a la Mesa del 
Parlament.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions, d’acord amb l’article 60.3.a 
del Reglament del Parlament, acorda trametre la pe-
tició a la Comissió de Reglament perquè, tingui co-
neixement de la proposta amb vistes a la propera mo-
dificació del Reglament del Parlament. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la informació accessible en la pàgina 
web del Parlament


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 66115
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00055/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari planteja diversos assumptes relacio-
nats amb la informació accessible en la pàgina web 
del Parlament: (a) vol que es publiquin els projectes 
de llei i les proposicions que s’han de presentar a les 
Corts Generals dins la pestanya «Activitat parlamen-
tària»; (b) reclama que les aportacions escrites en els 
procediments legislatius es publiquin com es fa amb 
les transcripcions de les compareixences; (c) vol que 
els dossiers legislatius s’actualitzin periòdicament; (d) 
es queixa que els grups parlamentaris han abandonat 
l’espai Escó 136 i hi ha aportacions sense resposta, i 
(e) es lamenta que hi hagi projectes de llei interessants 
que no estan publicats a l’espai Escó 136.


(Una part dels continguts d’aquesta petició han estat 
introduïts, presumiblement pel mateix peticionari, a 
l’Escó 136.)


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet a la Mesa del Parlament perquè s’hi pronunciï.
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Resum de l’informe: 


La Mesa en pren nota i acorda retornar les peticions a 
la Comissió perquè n’estudiï el contingut i en doni el 
tràmit adient o bé formuli una proposta a la Mesa del 
Parlament.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda informar el peticio-
nari que el Parlament de Catalunya en breu posarà en 
marxa un portal de transparència i es refarà l’espai Es-
có 136, com a conseqüència de l’aprovació de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. Amb aquesta 
actuació la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a l’impuls de la indústria dels videojocs


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 66116
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00056/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El peticionari suggereix que el Parlament aprovi una 
resolució per a impulsar la indústria dels videojocs de 
qualitat. El peticionari redacta unes notes de contingut 
que podrien servir de base per a la resolució, en què 
s’insta el Govern a elaborar un pla específic i pren-
dre les mesures necessàries per a promoure aquesta 
indústria, atreure inversions i empreses potents del 
sector a Catalunya i organitzar esdeveniments inter-
nacionals.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Empresa i Ocupació.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resum de l’informe: 


El Govern de la Generalitat va aprovar el passat 22 
de maig del 2012 el pla digital, l’Agenda Digital per 
Catalunya 2020, amb la qual s’estableix el full de ruta 
que permetrà que Catalunya aconsegueixi els nivells 
de desenvolupament dels països europeus més avan-
çats en l’aprofitament de les TIC. Dins l’Agenda Digi-
tal Catalana s’identifica al sector dels continguts digi-
tals que integra el dels videojocs com un dels clústers 
prioritaris sobre el qual es poden aplicar polítiques de 
promoció industrial.


La Direcció General d’Indústria, per mitjà d’ACCIÓ, 
treballa per atraure noves inversions en el sector de 
videojocs.


Gamelab Barcelona és l’esdeveniment professional 
més important del sector del videojoc al sud d’Europa 
i la cita oficial de les companyies internacionals amb 
la indústria.


El Gamelab se celebra a Barcelona des de l’any 2011 
gràcies a un marc de col·laboració impulsat per la 
Generalitat de Catalunya i al qual es van incorporar 
l’Ajuntament de Barcelona i la Fira de Barcelona.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament d’Empresa i Ocupació i del Depar-
tament de Cultura al peticionari i, d’acord amb l’ar-
ticle 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre la 
petició als grups parlamentaris, perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa par-
lamentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna 
per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la redacció d’un llibre blanc sobre Ca-
talunya com a nou estat


Persona peticionària: E. A. G.
Registre d’entrada núm.: 66117
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00057/10
Procedència: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Govern, a semblança del 
Govern d’Escòcia, redacti un llibre blanc que expliqui, 
de manera accessible i neutral, el procés mitjançant el 
qual es vol proclamar un estat per a Catalunya i com 
seria l’organització d’aquest nou estat.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició rep 
una adhesió.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda informar el peticio-
nari que pot consultar i també descarregar-se el llibre 
blanc que és objecte de la seva petició a la pàgina web 
de la Generalitat següent: 


http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/20140930_
Llibre-blanc-sobre-la-Transicio-Nacional-de-Catalu-
nya. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per aca-
bada la tramitació d’aquesta petició.







 23 | Sessió plenària 58


Escrit relatiu a la licitació de línies de transport


Persona peticionària: J. M. V.
Registre d’entrada núm.: 66118
Data: 6.05.2014
Tram.: 126-00058/10
Procedència: Girona (Gironès)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que es treguin a concurs les lí-
nies de transport que actualment estan en pròrroga, i 
que les noves licitacions obtinguin cànons més com-
petitius.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada i trami-
tar-la conjuntament amb la petició relativa a la licita-
ció de línies de transport (tram. 126-00045/10).


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.


Resum de l’informe: 


La petició formulada es refereix al dret de preferència 
de l’antic concessionari en l’adjudicació de concessi-
ons de serveis lineals prestats amb anterioritat, el qual 
està regulat a Catalunya en l’article 43.4 del Reglament 
de la Llei 12/1978, del 28 de maig, de regulació del 
transport de viatgers per carretera amb vehicles de 
motor.


Pel que fa al contingut de la petició, cal posar de ma-
nifest que, si bé l’article que regula el dret de preferèn-
cia esmentat no ha estat expressament derogat, des de 
l’entrada en vigor del Reglament CE 1370/2007, del 
Parlament Europeu i del Consell del 23 d’octubre de 
2007, sobre els serveis públics de transport de viatgers 
per ferrocarril i carretera i pel qual es deroguen els re-
glaments (CEE) 199/69 i (CEE) 1107/70 del Consell, 
la Generalitat de Catalunya no aplica la noma esmen-
tada ja que la considera desplaçada per la normativa 
comunitària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Territori i Sostenibilitat al peticio-
nari com a resposta a les tramitacions 126-00045/10 i 
126-00058/10. Amb aquesta actuació, la Comissió dó-
na per acabada la tramitació d’aquestes peticions.


Escrit relatiu a la retolació en aranès a la ciutat de Bar-
celona


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 67175
Data: 09.05.2014
Tram.: 126-00065/10


Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari proposa que el Parlament modifiqui la 
Llei del règim d’Aran perquè es retolin en aranès de-
terminats cartells i panells informatius de la ciutat de 
Barcelona.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions dos mesos. La petició 
no ha rebut cap adhesió.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre a la petició 
a l’Oficina de l’Aran del Parlament de Catalunya. Amb 
aquesta actuació la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la història oficial actual


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 72428
Data: 1.07.2014
Tram.: 126-00069/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari planteja que compareguin al Parlament 
representants de l’Institut Nova Història (INH) i la 
Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya (FEHC) 
per tal que posteriorment s’investigui si hi ha elements 
no del tot certs en la «història oficial actual», cosa que, 
segons el peticionari, hauria de portar, llavors, a fer 
les commemoracions pertinents i els canvis en les en-
ciclopèdies.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i comunicar al peticionari que els grups parla-
mentaris n’han tingut coneixement. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a unes compareixences en matèria de pa-
trimoni arqueològic


Persona peticionària: M. R.. R.
Registre d’entrada núm.: 72429
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Data: 1.07.2014
Tram.: 126-00070/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Cultura


Resum i consideracions: 


El peticionari suggereix que compareguin dues perso-
nes relacionades amb el patrimoni arqueològic de Ca-
talunya i que després el Parlament impulsi tramitaci-
ons parlamentàries amb les idees que sorgeixin de les 
compareixences.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure algu-
na iniciativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la 
Comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta pe-
tició.


Escrit relatiu als valors del budisme zen


Persona peticionària: M. R.. R.
Registre d’entrada núm.: 72430
Data: 1.07.2014
Tram.: 126-00071/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari suggereix que el Parlament insti el Go-
vern, per via d’una resolució, a impulsar els valors del 
budisme zen, especialment el respecte, la disciplina i 
la tolerància, i que també es tingui en compte en la 
formació dels docents, en els materials didàctics i en 
els protocols de comunicació.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i comunicar al peticionari que els grups parla-
mentaris n’han tingut coneixement. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a una política inclusiva amb les eines 
d’Internet


Persona peticionària: D. G.
Registre d’entrada núm.: 73055
Data: 8.07.2014
Tram.: 126-00072/10
Procedència: Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Matèria: Habitatge


Resum i consideracions: 


El peticionari considera que actuacions com la multa a 
l’empresa Airbnb mostren una voluntat d’atac frontal a 
les eines i projectes d’Internet basats en la compartició 
de recursos i beneficis. El peticionari demana una po-
lítica inclusiva envers les eines d’Internet i que es creï 
una ponència al Parlament que ho discuteixi.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició no 
ha rebut cap adhesió.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda comunicar al peti-
cionari que els grups parlamentaris han tingut conei-
xement de la petició i, si ho creuen convenient, po-
den promoure alguna iniciativa parlamentària. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a l’obsolescència programada


Persona peticionària: M. R.. R.
Registre d’entrada núm.: 73056
Data: 8.07.2014
Tram.: 126-00073/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Parlament faci actuaci-
ons en contra de l’obsolescència programada, com ara 
fer declaracions institucionals, tenir-ho en compte en 
la tramitació de legislació i evitar d’emprar aparells 
que incorporin aquest tipus de tecnologia.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure algu-
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na iniciativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la 
Comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta pe-
tició.


Escrit relatiu a l’eficiència del sistema monetari


Persona peticionària: M. R.. R.
Registre d’entrada núm.: 73057
Data: 8.07.2014
Tram.: 126-00074/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El peticionari suggereix que compareguin al Parla-
ment entitats que promouen l’eficiència del sistema 
monetari i que faci un estudi sobre el tema.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i comunicar al peticionari que els grups parla-
mentaris n’han tingut coneixement. Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu als límits econòmics per a accedir als ha-
bitatges de protecció oficial


Persona peticionària: F. W.
Registre d’entrada núm.: 76915
Data: 2.09.2014
Tram.: 126-00075/10
Procedència: Gavà (Baix Llobregat)
Matèria: Habitatge


Resum i consideracions: 


El peticionari demana apujar en un 50% els límits 
de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples 
(IPREM) i de l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya (IRSC) per a accedir als pisos de protecció 
oficial. La finalitat seria aconseguir que famílies que 
actualment superen els llindars econòmics actuals po-
guessin accedir a pisos de protecció oficial. El petici-
onari considera que després de la bombolla immobili-
ària hi ha molts pisos buits i cal donar-los una sortida.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre termini d’adhesions de quatre mesos. La petició 
no té cap adhesió.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la petició, 
d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Par-
lament, als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu als titulars del dret de sufragi en les elec-
cions municipals


Persona peticionària: M. E. B. (Associació Watani per 
la Llibertat i la Justícia)
Registre d’entrada núm.: 76918
Data: 2.09.2014
Tram.: 126-00076/10
Procedència: Lleida (Segrià)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari, en nom de l’Associació Watani per la 
Llibertat i la Justícia, demana que el poder legisla-
tiu estatal modifiqui la Llei orgànica 5/1985, del 19 
de juny, del règim electoral general, amb relació a les 
eleccions municipals, perquè permetin als residents le-
gals votar a les eleccions municipals, sense tenir cap 
acord previ amb els països d’origen.


Actuació: 


S’admet la petició a tràmit i s’acorda convertir-la en 
una e-petició privada.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, convertir-la en una e-petició de caràcter privat, 
informar la persona peticionària que els grups parla-
mentaris del Parlament de Catalunya l’han estudiat i 
debatut, però que l’objecte de la seva petició és com-
petència del Congrés de Diputats, per la qual cosa la 
Comissió acorda remetre-la al Congrés. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu a una proposta de serveis a la col·lectivitat


Persona peticionària: J. N. M.
Registre d’entrada núm.: 76916
Data: 2.09.2014
Tram.: 126-00077/10
Procedència: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Matèria: Altres
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Resum i consideracions: 


El peticionari convida a reflexionar sobre diversos te-
mes relacionats amb la joventut, com les drogues, el 
consumisme, el treball i les capacitats personals, i pro-
posa la realització de serveis a la col·lectivitat durant 
un any per a aconseguir un esperit d’entrega i fomen-
tar la solidaritat i la realització personal.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure algu-
na iniciativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la 
Comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta pe-
tició.


Escrit relatiu a la pèrdua o sostracció de les targetes de 
transport T-12


Persona peticionària: C. P. V.
Registre d’entrada núm.: 76917
Data: 2.09.2014
Tram.: 126-00078/10
Procedència: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


La peticionària exposa que la interpretació que fa l’Au-
toritat del Transport Metropolità (ATM) del Regla-
ment d’utilització de la targeta T-12 en cas de pèrdua o 
sostracció a la pràctica implica que s’hagi de sol·licitar 
una nova expedició amb el corresponent pagament (ar-
ticle 10 del Reglament d’utilització de la targeta T-12) i 
que mentre no s’emeti calgui pagar els viatges. La pe-
ticionària exposa que l’article 9 del Reglament d’utilit-
zació de la targeta T-12 hauria de permetre que durant 
l’emissió de la nova targeta s’emetés un títol provisio-
nal en espera de la recepció de l’original al domicili. 
Així no hi hauria, segons la peticionària, doble pena-
lització (pagar la nova emissió i els viatges fins que ar-
ribi la nova targeta).


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep quatre adhesions.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Autori-
tat del Transport Metropolità.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resum de l’informe: 


Les condicions generals d’utilització dels títols de 
transport s’aproven anualment mitjançant la publica-
ció en el DOGC, concretament per a aquest any es van 
publicar en el DOGC número 6530, del 30.12.2013, en 
què expressament s’estableix que: «La pèrdua o sos-
tracció d’una targeta (incloses les personalitzades: T-
Mes, T-Trimestre, T-Jove, T-Mes FM/FN, T-Trimestre 
FM/FN, T-Jove FM/FN o T-FM/FN 70/90) no és ob-
jecte de bescanvi ni compensació, ni tampoc donarà 
dret a obtenir-ne una altra.»


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre els infor-
mes de l’Autoritat del Transport Metropolità i del 
Departament de Territori i Sostenibilitat al petici-
onari i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament 
del Parlament, als grups parlamentaris perquè, si ho 
creuen convenient, puguin promoure alguna inici-
ativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la Co-
missió dóna per acabada la tramitació d’aquesta pe-
tició.


Escrit relatiu al dret de prioritat en el transport


Persona peticionària: J. M. V.
Registre d’entrada núm.: 76919
Data: 2.09.2014
Tram.: 126-00079/10
Procedència: Girona (Gironès)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El remitent de l’escrit insisteix en el dret de prioritat 
en el transport, sobre el qual ja va formular la petició 
126-000058/10.


Actuació: 


S’inadmet la petició a tràmit.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda no admetre la peti-
ció a tràmit d’acord amb l’article 22 de les Normes in-
ternes de funcionament de la Comissió de Peticions 
que diu: «La Comissió de Peticions arxiva sense més 
tràmit les peticions que en reprodueixin altres d’ante-
riors o insisteixin en els demandes ja resoltes per la 
Comissió».


Escrit relatiu als estímuls als estudiants d’ESO amb 
bones notes


Persona peticionària: N. J.
Registre d’entrada núm.: 79918
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Data: 22.09.2014
Tram.: 126-00080/10
Procedència: Bellvei del Penedès (Baix Penedès)
Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


La peticionària demana la convocatòria d’un ajut eco-
nòmic per als estudiants que en acabar els estudis 
d’educació secundària obtinguin una nota superior a 
8,5 punts, com a mesura d’estímul per a animar-los a 
continuar estudiant i com a recurs per a pagar-se una 
estada a l’estranger o un curs intensiu d’idiomes, per 
exemple. La peticionària posa de manifest que fa anys 
que el Departament d’Ensenyament no fa aquesta con-
vocatòria.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció no rep cap adhesió.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Ensenyament.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament d’Ensenyament a la peticionària i, 
d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Par-
lament, als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a les bosses de plàstic en el comerços


Persona peticionària: M. M.
Registre d’entrada núm.: 82647
Data: 08.10.2014
Tram.: 126-00081/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


El peticionari demana l’eliminació de les bosses de 
plàstic en els comerços de Catalunya per tal d’ajudar a 
pal·liar el canvi climàtic.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció no rep cap adhesió.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions, d’acord amb l’article 60.3.b 
del Reglament del Parlament, acorda trametre la peti-
ció als grups parlamentaris perquè, si ho creuen con-
venient, puguin promoure alguna iniciativa parlamen-
tària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la difusió del Llibre blanc de la Transi-
ció Nacional de Catalunya


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 86453
Data: 22.10.2014
Tram.: 126-00082/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari demana fer difusió del Llibre blanc de 
la Transició Nacional de Catalunya i reitera les idees 
plantejades per l’Escrit relatiu a la redacció d’un llibre 
blanc sobre Catalunya com a nou estat (petició 126-
00057/10), que ha estat objecte d’un període d’adhe-
sions.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i tramitar-la conjuntament amb la petició núme-
ro 126-00057/10, i, en conseqüència, informar el pe-
ticionari que tothom pot consultar i també descarre-
gar-se el llibre blanc que és objecte de la seva petició a 
la pàgina web de la Generalitat següent: 


http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/20140930_
Llibre-blanc-sobre-la-Transicio-Nacional-de-Catalu-
nya. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per aca-
bada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a l’enderrocament de les Escoles Velles 
de l’Hospitalet de l’Infant


Persona peticionària: C. C. S.
Registre d’entrada núm.: 96982
Data: 4.12.2014
Tram.: 126-00083/10
Procedència: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix 
Camp)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


El peticionari explica totes les gestions (a l’Ajuntament, 
al Síndic de Greuges, a diversos departaments de la 
Generalitat) que ha fet amb relació a l’enderroc de les 
Escoles Velles de l’Hospitalet de l’Infant, considerat el 
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segon edifici més antic del poble. El peticionari expo-
sa que l’Ajuntament no li ha respost ni ha contestat els 
seus escrits ni els recursos que hi ha presentat.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició 
a tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.e del Reglament 
del Parlament, trametre-la al Síndic de Greuges. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la contractació d’energia procedent de 
fonts renovables


Persona peticionària: F. W.
Registre d’entrada núm.: 96983
Data: 4.12.2014
Tram.: 126-00084/10
Procedència: Gavà (Baix Llobregat)
Matèria: Medi ambient i urbanisme


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que els edificis públics de la 
Generalitat hagin de contractar obligatòriament ener-
gia procedent de fonts renovables.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre la petició, 
d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Par-
lament, als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu al compliment de resolucions i mocions


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 102036
Data: 22.01.2015
Tram.: 126-00086/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari critica que els controls de compliment 
de resolucions i mocions decaiguin en acabar cada le-
gislatura i proposa que això no sigui així o que, altra-
ment, un parlament acabat de sorgir d’unes eleccions 


s’hagi de pronunciar sobre si cal complir les mocions i 
resolucions de l’anterior legislatura de les quals el Go-
vern anterior no hagués enviat justificació de compli-
ment a causa de la convocatòria electoral.


Un nou govern, escollit per un nou parlament, no ha 
de justificar el compliment de resolucions i mocions 
aprovades per un parlament que no l’ha escollit, per-
què això aniria en contra de la idea de renovació pe-
riòdica de les institucions i de la idea de responsabi-
litat política. Un nou parlament ha de poder aprovar 
noves resolucions i mocions, i canviar la direcció po-
lítica, sense haver de «derogar» totes les resolucions 
i mocions anteriors, que cal llegir sempre circums-
crites al moment històric en què foren aprovades. El 
que pot fer un nou parlament és aprovar novament 
una resolució o moció, i llavors sí que sorgiria l’obli-
gatorietat per part del Govern de justificar-ne el com-
pliment.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i comunicar al peticionari que s’ha debatut en el 
si de la Comissió de Peticions, que ha arribat a la sínte-
si següent: «El que pot fer un nou parlament és aprovar 
novament una resolució o moció, i llavors sí que sorgi-
ria l’obligatorietat per part del Govern de justificar-ne 
el compliment.» Amb aquesta actuació, la Comissió 
dóna per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu als examinadors dels carnets de conduir


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 102037
Data: 22.01.2015
Tram.: 126-00087/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit


Resum i consideracions: 


El peticionari sol·licita que es controlin més adequa-
dament els examinadors dels carnets de conduir i que 
si cometen infraccions de trànsit amb el seu cotxe el 
fet consti en un registre públic. Alternativament, el 
peticionari proposa que siguin les Forces i Cossos de 
Seguretat de l’Estat o els Mossos d’Esquadra els en-
carregats de fer els exàmens de conduir.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-







 29 | Sessió plenària 58


què, si ho creuen convenient, puguin promoure algu-
na iniciativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la 
Comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta pe-
tició.


Escrit relatiu l’augment dels efectius dels Mossos d’Es-
quadra per a perseguir delictes telemàtics


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 102038
Data: 22.01.2015
Tram.: 126-00088/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Seguretat


Resum i consideracions: 


El peticionari demana l’augment dels efectius dels 
Mossos d’Esquadra per a perseguir delictes telemàtics.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris perquè, 
si ho creuen convenient, puguin promoure alguna inici-
ativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la Comis-
sió dóna per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la participació ciutadana a través de 
mitjans telemàtics


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 102039
Data: 22.01.2015
Tram.: 126-00089/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Parlament de Catalunya 
suggereixi que adopti aplicacions informàtiques d’ac-
cés ciutadà, com ara l’Escó 136 o les peticions elec-
tròniques, al Congrés dels Diputats i al Senat, per tal 
d’afavorir la participació ciutadana a través de mitjans 
telemàtics.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions, en atenció a l’autonomia de 
cada cambra parlamentària, acorda suggerir al petici-


onari que s’adreci directament al Congrés dels Dipu-
tats i al Senat per a fer els suggeriments que proposa, 
perquè entén que el Parlament de Catalunya no hauria 
d’instar-los a organitzar-se electrònicament d’una altra 
manera. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la publicació dels assessors dels dipu-
tats i dels grups parlamentaris


Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 106952
Data: 23.02.2015
Tram.: 126-00090/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el lloc web del Parlament 
de Catalunya publiqui, com ho fa el web del Parlament 
Europeu, el nom dels assessors dels diputats. El petici-
onari reclama que es modifiqui la normativa si aquesta 
no permet la publicació de la informació que demana.


En l’ordenament parlamentari català els assessors ho 
són dels grups parlamentaris i no de cap diputat en 
particular, excepte en casos molt específics (membres 
de la Mesa i cap de l’oposició).


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure alguna 
iniciativa parlamentària en la reforma del Reglament 
del Parlament actualment en tramitació. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu al reconeixement de Crimea com a nació 
independent


Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 113116
Data: 13.04.15
Tram.: 126-00091/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Parlament de Catalunya 
acordi i suggereixi al Ministeri d’Exteriors que pren-
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gui les mesures necessàries per tal que l’Estat espa-
nyol reconegui el territori de Crimea com a una nació 
independent.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició, tramitar-la amb caràcter privat, i, d’acord amb 
l’article 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre-
la als grups parlamentaris perquè, si ho creuen con-
venient, puguin promoure alguna iniciativa parlamen-
tària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la cooperació al desenvolupament de 
Catalunya en certes zones del Paraguai


Persona peticionària: I. M. M.
Registre d’entrada núm.: 113117
Data: 13.04.15
Tram.: 126-00092/10
Procedència: El Vendrell (Baix Penedès)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


La peticionària exposa la seva experiència personal 
com a cooperant en una zona determinada del Para-
guai (coneguda com a Bañados) i demana que el Par-
lament de Catalunya hi fomenti projectes o actuacions 
de cooperació.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Es tramet la petició al Departament de la Presidència.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, tramitar-la amb caràcter privat, i, d’acord amb 
l’article 60.3.c, trametre-la al Departament de la Pre-
sidència (Agència Catalana de Cooperació i Desen-
volupament), amb el prec que informi la Comissió de 
les actuacions o la resposta que doni a la peticionària. 
Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada 
la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la gratuïtat dels telèfons d’atenció al 
client de les empreses concessionàries de la Generali-
tat, o que presten serveis de manera externalitzada per 
encàrrec o autorització de la Generalitat


Persona peticionària: L. F. G.
Registre d’entrada núm.: 113118
Data: 07.04.2015
Tram.: 126-00093/10
Procedència: Castelldefels (Baix Llobregat)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari posa de manifest que determinades em-
preses concessionàries de l’Administració de la Ge-
neralitat no tenen telèfons d’atenció al client gratuïts i 
posa l’exemple de les empreses dedicades a la inspec-
ció tècnica de vehicles (ITV).


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament d’Empresa i Ocupació al peticionari 
i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Par-
lament, als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la consideració dels fongs com a orga-
nismes amb característiques pròpies, no inclosos en els 
termes «plantes i flora»


Persona peticionària: E. G. B.
Registre d’entrada núm.: 114508
Data: 24.04.2015
Tram.: 126-00094/10
Procedència: Planoles (Ripollès)
Matèria: Altres


Resum i consideracions: 


El peticionari posa de manifest que en el món científic, 
acadèmic i escolar es consideren els fongs com a orga-
nismes amb característiques pròpies i, des d’un punt 
de vista filogenètic, relativament allunyats dels vege-
tals, i demana que: 


«1. Es deixi de considerar els fongs com organismes 
inclosos en els vegetals i, per tant, els tracti com orga-
nismes amb característiques pròpies. Aquesta diferen-
ciació comportaria utilitzar sempre el trinomi «ani-
mals, plantes i fongs» quan habitualment es fa servir 
«animals i plantes».


2. S’utilitzi el trinomi «flora, fauna i funga», en l’or-
dre que escaigui, quan es refereixi al conjunt d’orga-
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nismes que conviuen en un territori o ambient deter-
minat.


3. S’incorporin els dos punts anteriors en el Llibre 
d’estil del Parlament.»


Consideracions: L’apartat V.3.2 de la versió provisio-
nal (pendent de validació) del Llibre d’estil de les lleis 
i altres textos del Parlament de Catalunya, versió de 
desembre del 2014, és l’únic punt que fa referència a 
animals i vegetals (que no plantes).


Part V. Qüestions convencionals
V.3. Tipus de lletra
V.3.2. La cursiva


g) Noms científics d’espècies animals i vegetals.


El toro (Bos taurus) és un animal mamífer amb un sis-
tema nerviós molt proper al de l’espècie humana.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, tramitar-la amb caràcter privat, i trametre-la 
als Serveis d’Assessorament Lingüístic del Parlament 
de Catalunya, perquè en tinguin coneixement. Amb 
aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a l’endometriosi


Persona peticionària: M. A. P. O. (Asociación Estatal 
de Afectadas Endometriosis, ADAEC)
Registre d’entrada núm.: 118016
Data: 26/05/2015
Tram.: 126-00095/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


Aquesta associació d’afectades per l’endometriosi de-
mana suport i col·laboració als partits representants en 
el Parlament amb relació a l’endometriosi; en concret, 
demana la incorporació d’aquesta problemàtica en els 
programes electorals i la creació d’unitats especialit-
zades.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició, convertir-la en una e-petició de caràcter privat, 
i informar l’Asociación de Afectadas Endometriosis 
(Adaec) que el 15 de juny de 2015 tots els grups parla-


mentaris van presentar la Proposta de resolució sobre 
l’endometriosi (tram. 250-01661/10), publicada en el 
BOPC, 612, de 29 de juny de 2015, la qual serà deba-
tuda en la Comissió de Salut del 16 de juliol de 2015. 
Amb aquesta actuació, la Comissió dóna per acabada 
la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu a la regulació de les assegurances


Persona peticionària: J. M. C.
Registre d’entrada núm.: 118017
Data: 26/05/2015
Tram.: 126-00096/10
Procedència: Salt (Gironès)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques


Resum i consideracions: 


El peticionari demana que el Parlament legisli per a 
evitar que les companyies asseguradores es neguin a 
assegurar persones amb algun tipus de discapacitat re-
coneguda i que, en aquests casos, no puguin establir 
preus abusius. Així mateix, demana que els departa-
ments de la Generalitat competents en la matèria arti-
culin un mecanisme ràpid per a emetre un dictamen o 
informe sobre la discapacitat.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició, convertir-la en una e-petició de caràcter privat 
i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Par-
lament, trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inicia-
tiva parlamentària. Amb aquesta actuació, la Comissió 
dóna per acabada la tramitació d’aquesta petició.


Escrit relatiu al tractament de les dades dels usuaris de 
la sanitat pública en el marc de la discussió parlamen-
tària del projecte VISC+


Persona peticionària: M. C.
Registre d’entrada núm.: 118064
Data: 26.05.2015
Tram.: 126-00097/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit exposa que és directora del cen-
tre de recerca Observatori de Bioètica i Dret - Càtedra 
UNESCO de Bioètica, que ha elaborat un document 
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titulat Document sobre bioètica i Big Data: explota-
ció i comercialització de les dades dels usuaris de la 
sanitat pública. La remitent vol que aquest document 
es posi a disposició del Parlament amb relació a la dis-
cussió entorn el projecte VISC+.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Es tramet la petició al Departament de Salut.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, convertir-la en una e-petició de caràcter pri-
vat i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris. Així 
mateix s’acorda, d’acord amb l’article 60.3.d del Re-
glament del Parlament, trametre-la al Departament 
de Salut perquè en tingui coneixement. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


Escrit relatiu al nivell d’anglès exigible als mestres


Persona peticionària: M. A. P.
Registre d’entrada núm.: 119211
Data: 15.06.2015
Tram.: 126-00098/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit qüestiona que als centres d’edu-
cació primària es demani als mestres de tenir un nivell 
B2 d’anglès.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició, convertir-la en una e-petició de caràcter pri-
vat, i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure algu-
na iniciativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la 
Comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta 
petició.


Escrit relatiu a l’educació fora de l’aula


Persona peticionària: R. C. R.
Registre d’entrada núm.: 116143
Data: 07.05.2015
Tram.: 126-00099/10
Procedència: Bellver de Cerdanya (Cerdanya)
Matèria: Educació


Resum i consideracions: 


El text és un manifest relatiu a l’educació fora de l’aula, 
que vol fomentar una pràctica més generalitzada de les 
oportunitats educatives que es poden oferir als infants i 
els joves fora de l’àmbit estrictament escolar, i demana 
que se’n tingui més en compte el valor didàctic. Fa re-
ferència tant al pati de l’escola com a l’entorn local o a 
les sortides i les estades en el medi natural o en medis 
que no són els habituals de l’infant o el jove. Els redac-
tors del manifest entenen l’educació fora de l’aula com un 
mitjà per a desenvolupar la capacitat d’aprendre tot cre-
ant una situació que aprofita l’entorn, entès d’una manera 
subjectiva per a cada individu. Aquesta dinàmica educa-
tiva hauria de facilitar que s’impregnessin d’aprenentat-
ges viscuts com a experiències lúdiques que els ajudin a 
comprendre el món que els envolta i a millorar-lo.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’acorda convertir-la en una e-petició privada.


Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.


Resposta final: 


La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició, convertir-la en una e-petició de caràcter pri-
vat, i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, acorda trametre la petició als grups parla-
mentaris perquè, si ho creuen convenient, puguin pro-
moure alguna iniciativa parlamentària. Amb aquesta 
actuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.


3. Relació de peticions en estat actual  
de tramitació


3.1. Peticions escrites


Escrit relatiu a la investigació del robatori de nounats


Persona peticionària: G. F. L. (SOS Bebés Robados 
Catalunya - Asociación de Afectados por el robo de 
bebés y de apropiación de identidad)
Registre d’entrada núm.: 108617
Data: 05.03.15
Tram.: 125-00043/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Justícia
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Resum i consideracions: 


L’associació SOS Bebés Robados Catalunya - Asoci-
ación de Afectados por el robo de bebés y de apro-
piación de identidad exposa les actuacions que està 
duent a terme perquè s’investigui la desaparició de 
nadons acabats de néixer, principalment en la segona 
meitat del segle xx, es resolgui la vertadera filiació de 
les persones amb dades falses en el Registre Civil o 
amb expedient d’adopció irregular, i se n’extreguin les 
eventuals responsabilitats.


En el seu escrit fan una sèrie de peticions dirigides a 
múltiples organismes i entitats (Estat, comunitats au-
tònomes, diputacions, bisbats, Ministeri Fiscal, Insti-
tut Nacional de Toxicologia, Poder Judicial, entre al-
tres).


Les més relacionades amb les comunitats autònomes i 
que, per tant, es dirigeixen al Parlament de Catalunya 
són les següents: facilitar l’accés als arxius i registres 
amb informació d’adopcions o abandonaments de na-
dons, i dels historials clínics, que es demani als go-
verns autonòmics el suport a les associacions d’afec-
tats i víctimes, que es designi un interlocutor únic a 
cada comunitat autònoma per tal de col·laborar amb 
les associacions d’afectats i víctimes.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Salut.


Resum de l’informe: 


El Departament de Salut comunica a la Comissió que 
ha tramès la petició al Departament d’Interior, ja que 
aquest té organitzada la interlocució amb la Secretaria 
d’Estat de Seguretat sobre les actuacions relacionades 
amb possibles sostraccions de nounats.


Escrit relatiu a l’accés gratuït als sistemes de reproduc-
ció assistida públics


Persona peticionària: M. C. R. (Associació «Ca la 
Dona»)
Registre d’entrada núm.: 115333
Data: 29.04.2015
Tram.: 125-00047/10
Procedència: Barcelona (Barcelonès)
Matèria: Sanitat


Resum i consideracions: 


La remitent de l’escrit exposa la situació de les do-
nes sense parella masculina i de les dones lesbianes 
i bisexuals per a accedir a la gratuïtat dels sistemes 
de reproducció assistida i per a inscriure els seus fills 
si opten per pagar-se elles mateixes la reproducció, 
ja que la cartera de serveis estatal reserva la gratuïtat 
del procediment de reproducció assistida per a ajudar 


a la gestació a dones que han tingut problemes per a 
quedar-se embarassades o que tenen algun problema 
amb la seva capacitat reproductiva. També exposa que 
a les dones que accedeixen al sistema de reproducció 
assistida se’ls aplica el mateix protocol que a les do-
nes infèrtils, amb l’excés de medicalització que això 
comporta. La remitent de l’escrit demana de tenir una 
reunió amb els grups parlamentaris per a exposar la 
situació i que s’adoptin les mesures necessàries per a 
establir el dret de les dones sense parella masculina i 
les dones lesbianes i bisexuals d’accedir gratuïtament 
als sistemes de reproducció assistida públics.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Salut.


3.2. Peticions electròniques


Escrit relatiu a la publicitat de les convocatòries d’opo-
sicions al Cos de Mossos d’Esquadra


Persona peticionària: O. M. R.
Registre d’entrada núm.: 96984
Data: 4.12.2014
Tram.: 126-00085/10
Procedència: Terrassa (Vallès Occidental)
Matèria: Justícia


Resum i consideracions: 


El peticionari posa de manifest que els aspirants a 
opositar al Cos de Mossos d’Esquadra no tenen no-
tícies sobre futures convocatòries i demana que se’ls 
trameti oficialment algun tipus d’informació relativa a 
les convocatòries.


Actuació: 


S’admet a tràmit la petició.


S’obre un termini d’adhesions de quatre mesos. La pe-
tició no rep cap adhesió.
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4. Estadístiques
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PUNT 20 | DESIGNACIÓ


Procediment per a designar un membre del 
Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals
Tram. 286-00001/10


Propostes de candidats
Reg. 121076 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 17.07.2015


Proposta de candidata presentada pel GP ERC   
(reg. 121076)


– Sra. Rita Marzoa i Font


PUNT 21 | DESIGNACIÓ


Procediment per a elegir tres membres del 
Plenari del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts
Tram. 284-00026/10


Propostes de candidats
Reg. 119839 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 30.06.2015


Proposta de candidats presentada per la Presidència de 
la Generalitat (reg. 119839)


– David Albet i Sunyer


– Mercè Gisbert i Cervera.







Ple del Parlament


PUNT 29 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el Pacte per a la infància a Catalunya
Tram. 302-00307/10


Presentació
GP SOC


Reg. 120819 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 14.07.2015


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Ventura 
Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el Pacte per 
a la infància a Catalunya (tram. 300-00325/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Demanar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques els canvis legislatius necessaris per tal de 
fer efectiva la inembargabilitat dels ajuts d’urgència 
social i, a la vegada, recuperar els ajuts ja embargats, 
així com també establir que aquests tipus d’ajuts desti-
nats a la compra de medicaments, pagament de rebuts 
de subministraments, lloguer d’habitatges o menjadors 
escolars, no tributen.


2. Impulsar programes concrets de polítiques actives de 
provisió de famílies acollidores alienes, i desplegar, en 
el termini de tres mesos, el programa de famílies aco-
llidores professionals, així com assegurar que s’adopten 
tots els mecanismes necessaris per evitar el perllonga-
ment de l’acolliment en centre per manca de famílies.


3. Promoure una assignació del personal de suport ne-
cessari per a l’atenció adequada dels alumnes amb ne-
cessitats educatives especials en cada escola ordinària, 
mantenir la previsió per reconvertir els CEE en cen-
tres de referència a les escoles ordinàries i dotar els 
CREDA dels recursos per garantir atenció logopèdica.


4. Donar compliment a la Moció 136/X del Parlament 
de Catalunya, sobre els infants en situació de vulnera-
bilitat, que insta el Govern a garantir que els infants 
derivats als EAP’s, CDIAP’s o CSMIJ tinguin un di-
agnòstic en un període màxim de sis mesos des de la 
derivació al servei per part d’un professional.


5. Donar a conèixer, en el termini d’un mes, la plani-
ficació del Govern per configurar un sistema integrat 
de prestacions econòmiques per combatre la pobresa 
infantil, tot identificant les prestacions existents i pos-
sibles millores, amb la finalitat de desplegar normati-
vament el drets dels infants a un nivell de vida adequat 
i establir criteris per assegurar-ho.


6. Impulsar una llei de mesures integrals per combatre 
la violència contra la infància i l’adolescència.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015


Maurici Lucena i Betriu Núria Ventura Brusca
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC


Dossier per a la sessió 58


Convocada per al 21 de juliol de 2015, a les 16.00 h


Tercera part
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Esmenes presentades
Reg. 121210, 121211 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament: 21.07.2015


Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 121210)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el Pacte per a la infància 
a Catalunya (tram. 302-00307/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«2. Intensificar la promoció de programes concrets 
de polítiques actives de provisió de famílies acolli-
dores alienes, i desplegar, en el termini de tres me-
sos, el programa d’acolliment en unitats convivencials 
d’acció educativa, així com assegurar que s’adopten 
tots els mecanismes necessaris per evitar el perllon-
gament d’infants de 0-3 anys en centres per manca de 
famílies.»


Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015


Marta Rovira i Vergés Agnès Russiñol i Amat
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 121211)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el Pacte per a la infància a Cata-
lunya (tram. 302-00307/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Seguir impulsant programes concrets de políti-
ques actives de provisió de famílies acollidores alienes, 


i potenciar el programa de famílies acollidores espe-
cialitzades, així com assegurar que s’adopten tots els 
mecanismes necessaris per evitar el perllongament de 
l’acolliment en centre per manca de famílies.»


2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Garantir una assignació de personal necessari per 
a l’atenció adequada dels alumnes amb necessitats 
educatives especials, així com continuar mantenint la 
previsió de potenciar els Centres d’Educació Especial 
com a centres proveïdors de recursos i serveis a les es-
coles ordinàries i dotar els CREDA dels recursos per 
garantir atenció logopèdica.»


3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. A partir del mapa de prestacions i abans de sis me-
sos, donar a conèixer la planificació del Govern per 
configurar un sistema integrat de prestacions econò-
miques per combatre la pobresa infantil, tot identifi-
cant les prestacions existents i possibles millores, amb 
la finalitat de desplegar normativament els drets dels 
infants a un nivell de vida adequat i establir criteris per 
assegurar-ho.»


4 Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Aprovar, en el termini de 6 mesos, el Decret sobre 
la protecció publica relativa als maltractaments a in-
fants i adolescents amb l’objectiu, entre altres, de do-
nar major visibilitat a la lluita contra la violència vers 
els infants i adolescents.»


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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PUNT 30 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els espais naturals
Tram. 302-00308/10


Presentació
GP SOC


Reg. 120824 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 14.07.2015


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre els espais 
naturals (tram. 300-00326/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Aturar l’execució del Pla de gestió d’espais naturals 
protegits 2015-2020, fins que hi hagi un consens ma-
joritari entre les entitats del sector ambiental, els pro-
fessionals i els grups parlamentaris, cercant un nou 
enfocament que permeti modernitzar les polítiques i 
estructures de gestió del medi natural.


2. Aturar la perllongada situació de pèrdua de dotaci-
ons pressupostàries i la pèrdua de recursos humans en 
les estructures de gestió actuals dels Espais Naturals 
Protegits, per tal de revertir la situació de retrocés en 
què es troben immersos.


3. Mantenir la paralització de l’expedient de remoció 
dels actuals directors i responsables de parcs naturals, 
conseqüència de la relació de llocs de treball aprova-
da pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
Alimentació i Medi Natural, de canvi de nom, nivell 
i complement específic dels llocs de treball de «direc-
ció de parc nacional i natural», tal com recull la Moció 
215/X del Parlament de Catalunya, sobre les condici-
ons laborals, de salut i de seguretat dels treballadors.


4. Aprovar el Projecte de Llei de Biodiversitat i del Pa-
trimoni Natural.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015


Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC


Esmenes presentades
Reg. 121208 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament: 21.07.2015 


Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 121208)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els es-
pais naturals (tram. 302-00308/10).


1 Esmena 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 1


«1. Aturar l’execució del Pla de gestió d’espais natu-
rals protegits 2015-2020, fins que hi hagi un consens 
majoritari entre les entitats del sector ambiental, els 
professionals i els grups parlamentaris, cercant un nou 
enfocament que permeti modernitzar les polítiques i 
estructures de gestió del medi natural, tal i com es va 
aprovar per una Resolució del GP d’ICV-EUiA a la co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural el 15 de juliol de 2015.»


2 Esmena 2
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 2


«2. Aturar la perllongada situació de pèrdua de dotaci-
ons pressupostàries i la pèrdua de recursos humans en 
les estructures de gestió actuals dels Espais Naturals 
Protegits, per tal de revertir la situació de retrocés en 
què es troben immersos.


2. El Parlament de Catalunya reprova el govern per 
la perllongada situació de pèrdua de dotacions pres-
supostàries i de recursos humans en les estructures de 
gestió actuals dels Espais Naturals Protegits, i per l’in-
compliment de la Moció 83/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre les polítiques de conservació i gestió del 
medi natural aprovada per tots els grups de la Cambra 
el 27 de febrer de 2014.»
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3 Esmena 3
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 3


«3. Mantenir la paralització de l’expedient de remoció 
dels actuals directors i responsables de parcs naturals, 
conseqüència de la relació de llocs de treball aprova-
da pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
Alimentació i Medi Natural, de canvi de nom, nivell 
I complement específic dels llocs de treball de «direc-
ció de parc nacional i natural», tal com recull recollia 
l’esmena presentada pel GP d’ICV-EUiA a la Moció 
215/X del Parlament de Catalunya, sobre les condici-
ons laborals, de salut i de seguretat dels treballadors.»


4 Esmena 4
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


«4. Aprovar el Projecte de Llei de Biodiversitat i del Pa-
trimoni Natural.»


4. El Parlament reprova el Govern per l’incompliment 
del punt t de la Moció 83/X, aprovada el 27 de febrer 
de 2014 i que el comprometia a Presentar, durant el 
2014, la memòria preliminar de la llei de la biodiversi-
tat i el patrimoni natural.


Lamenta que no s’aprofitessin les dues oportunitats 
d’impulsar l’esmentada llei a partir de proposicions de 
llei presentades pel GP d’ICV-EUiA a la a la IX Legis-
latura el 7 d’abril de 2011 i a la X Legislatura el 10 de 
gener de 2013.»


Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015


Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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PUNT 31 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’actuació del Departament 
d’Economia i Coneixement en el procés de 
licitació d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 302-00309/10


Presentació
GP ICV-EUiA


Reg. 120825 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 14.07.2015


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre l’actuació del Depar-
tament d’Economia i Coneixement en el procés de li-
citació d’Aigües Ter Llobregat (tram. 300-00324/10).


Moció


1) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


a) No recórrer en cassació contra les Sentències dic-
tades per la Secció Cinquena de la Sala contenciosa-
administrativa del Tribunal superior de Justícia de Ca-
talunya en el recursos números 14, 28 i38 de 2013 que 
declaren la nul·litat del acord d’adjudicació del con-
tracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en al-
ta del Sistema Ter-Llobregat i a demanar-ne l’execució 
provisional prevista en l’article 91.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrati-
va, en el cas que cap altra part intervinent interposi re-
curs de cassació contra les mateixes.


b) Assumir l’explotació i la gestió directa del servei 
per mitjà de l’Agència Catalana de l’Aigua durant el 
termini que sigui necessari per adoptar el mitjà de 
gestió directa del servei que sigui més idoni, garantint 
la plena titularitat pública del servei i la participació 
de les entitats local del àmbit territorial en que es pres-
ta el servei.


2) El Parlament de Catalunya encarrega a la Sindicatu-
ra de Comptes per tal que, de conformitat amb el pre-
vist en els articles 1 apartats 1 i 2; i 2 apartats a i f de 
la seva llei 18/2010 de 7 de juny remeti a aquest Parla-
ment un informe detallat en relació a: 


a) Els Efectes econòmics, en termes d’indemnitzaci-
ons, compensacions i costos financers que hauria d’as-
sumir la Generalitat de Catalunya en el cas que fi-
nalment s’hagin d’executar, per esdevenir fermes, les 
Sentències dictades per la Secció Cinquena de la Sa-
la contenciosa-administrativa del Tribunal superior de 


Justícia de Catalunya en el recursos números 14, 28 i 
38 de 2013 que declaren la nul·litat del acord d’adjudi-
cació del contracte de gestió del servei d’abastament 
d’aigua en alta del Sistema Ter-Llobregat.


b) La resolució interpretativa de data 5 de juliol de 
2013 dels Honorables Consellers de Territori i Soste-
nibilitat i d’Economia i Coneixement en resposta a la 
petició formulada per l’empresa ATLL Concessionària 
de la Generalitat de Catalunya, en escrit de 7 de juny 
de 2013, en relació a la resolució de l’Òrgan Adminis-
tratiu de Recursos Contractual 1/2013 de 2 de gener, 
en concret: si dita resolució interpretativa en els seus 
apartats 1; 2, a i c suposa una sobre-garantia, en ter-
mes de preveure o fer possible una major compensa-
ció que la correspondria a l’adjudicatària del contrac-
te de gestió del referit servei i als entitats financeres 
que tinguin constituïda penyora sobre els seus drets 
de crèdit front a l’administració, en relació a la que 
els correspondria aplicant les disposicions de la llei 
de contractes del sector públic, les directives europees 
sobre Contractes del sector públic i demés disposició 
aplicable, en el cas que s’hagin d’executar les Sentèn-
cies dictades per la Secció Cinquena de la Sala con-
tenciosa-administrativa del Tribunal superior de Justí-
cia de Catalunya en el recursos números 14, 28 i38 de 
2013 que declaren la nul·litat del acord d’adjudicació 
del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua 
en alta del Sistema Ter-Llobregat


3) El Parlament de Catalunya encarrega al Síndic de 
Greuges per tal que, de conformitat amb el previst en 
els articles 3. apartat 1 i 4. Apartats c (bona adminis-
tració), f i j de la seva llei 24/2009 de 23 de desembre, 
emeti informe sobre la resolució interpretativa de da-
ta 5 de juliol de 2013 dels Hbles. Consellers de Ter-
ritori i Sostenibilitat i d’Economia i Coneixement en 
resposta a la petició formulada per l’empresa ATLL 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya, en es-
crit de 7 de juny de 2013, en relació a la resolució 
de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractual 
1/2013 de 2 de gener, en concret:  Si dita resolució in-
terpretativa en els seus apartats 1; 2, a i c suposa una 
sobre-garantia, en termes de preveure o fer possible 
una major compensació que la correspondria a l’ad-
judicatària del contracte de gestió del referit servei i 
als entitats financeres que tinguin constituïda penyora 
sobre els seus drets de crèdit front a l’administració, 
en relació a la que els correspondria aplicant les dis-
posicions de la llei de contractes del sector públic, les 
directives europees sobre Contractes del sector pú-
blic i demés disposició aplicable, en el cas que s’ha-
gin d’executar les Sentències dictades per la Secció 
Cinquena de la Sala contenciosa-administrativa del 
Tribunal superior de Justícia de Catalunya en el re-
cursos números 14, 28 i 38 de 2013 que declaren la 
nul·litat del acord d’adjudicació del contracte de ges-
tió del servei d’abastament d’aigua en alta del Sistema 
Ter-Llobregat
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4) El Parlament de Catalunya censura l’actuació que 
han tingut tant les Conselleries de Territori i Sosteni-
bilitat com la d’Economia i Coneixement en la prepa-
ració, tramitació, adjudicació, interpretació i demés ac-
tuacions posteriors del contracte de gestió del servei 
d’abastament d’aigua en alta del Sistema Ter-Llobregat.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015


Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades
Reg. 121141 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament: 21.07.2015 


Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 121141)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-


bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’actuació del Depar-
tament d’Economia i Coneixement en el procés de li-
citació d’Aigües Ter Llobregat (tram. 302-00309/10).


1 Esmena 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 1.b


«1.b. Un cop finalitzats de manera ferma els proces-
sos judicials existents pel que fa a l’adjudicació, i a la 
vista de la sentència o sentències, dur a terme les ac-
cions necessàries per assumir l’explotació i la gestió 
directa del servei d’aigües Ter-Llobregat, garantint la 
plena titularitat pública del servei i la participació de 
les entitats locals de l’àmbit territorial en què presta el 
servei.»


Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015


Marta Rovira i Vergés Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu GP ERC  Diputat GP ERC 
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PUNT 32 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el procés d’adjudicació d’Aigües 
Ter Llobregat i la repercussió en les finances 
de la Generalitat
Tram. 302-00310/10


Presentació
GP C’s


Reg. 120826 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 14.07.2015


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el procés 
d’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat i la repercussió 
en les finances de la Generalitat (tram. 300-00328/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya reprova el Conseller 
d’Economia i Coneixement, Honorable Sr. Andreu 
Mas-Colell, per la gestió de tot el procediment de lici-
tació i adjudicació d’Aigües Ter-Llobregat.


2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a comparèixer, abans de finalitzar l’actu-
al període de sessions i en sessió extraordinària de la 
Comissió d’Economia i Finances, i donar explicacions 
sobre:


a) L’import que el Govern haurà de pagar a Acciona, 
SA, per l’anul·lació de l’adjudicació de la gestió d’Ai-
gües Ter-Llobregat.


b) Com i quan pensa el Govern pagar la indemnització 
milionària a Acciona, SA, per l’anul·lació de l’adjudi-
cació de la gestió d’Aigües Ter-Llobregat.


c) Els acords signats pel Govern per a pagar aquesta 
indemnització a Acciona, SA, en conceptes com ara 
lucre cessant, costos financers o inversions realitzades.


d) Si ha procedit l’empresa concessionària de la gestió 
d’Aigües Ter-Llobregat a pagar el 4% de la concessió 
de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentals, i que contempla expressament 
el propi plec de clàusules administratives de la conces-
sió, i que suposa uns 40 M€.


e) Les mesures que pensa prendre el Govern per a 
compensar econòmicament als Ajuntaments afectats 
per la suspensió de l’adjudicació de la gestió d’aigua 
en alta de la xarxa de proveïment Ter-Llobregat a l’em-
presa Acciona, els quals es poden veure afectats per 
conceptes com inversions en infraestructures de gestió 
de l’aigua en baixa realitzades, augment del cànon de 
l’aigua o venda d’actius públics municipals


3. Encarregar una auditoria externa independent que 
quantifiqui els riscos econòmics que afrontaria la Ge-
neralitat si es confirma la darrera sentència del TSJC, 
que declara nul el procés d’adjudicació d’Aigües Ter-
Llobregat.


Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015


Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President GP C’s Diputat GP C’s
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PUNT 33 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les prioritats de l’acció del Govern
Tram. 302-00311/10


Presentació
GP PPC


Reg. 120863 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 14.07.2015


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenta la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre les prioritats de l’acció 
del Govern (tram. 300-00329/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya constata que els quasi 
tres anys d’aquesta X Legislatura el Govern de la Ge-
neralitat ha centrat els seus esforços en accions que no 
han estat la lluita contra la crisi i els seus efectes, la ge-
neració de llocs de treball i oportunitats pels catalans, 
així com prendre mesures per pal·liar les conseqüènci-
es que la crisi ha generat en la societat.


2. El Parlament de Catalunya manifesta que la inesta-
bilitat política a la que ha sotmès el Govern als cata-
lans ha generat frustració, desafecció i esgotament en 
la societat, condemnant-la a una paràlisi que lastra les 
opcions de consolidació de la recuperació.


3. El Parlament de Catalunya considera que els en-
frontaments i la manca de voluntat del Govern de la 
Generalitat d’entendre’s amb el Govern d’Espanya ha 
dificultat la cooperació i la recerca de sinergies con-
juntes per a treballar en un objectiu comú, la sortida 
de la crisi.


4. El Parlament de Catalunya manifesta que el Govern 
de la Generalitat encara està a temps de modificar les 
seves prioritats i que és necessari que l’acció de go-
vern, en el que resta de legislatura, es centri en les au-
tèntiques prioritats dels catalans.


5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


a. Centrar tota la seva atenció i esforços en lluitar per 
superar la crisi econòmica i els seus efectes per tal de 
generar llocs de treball i oportunitats.


b. Comprometre’s amb l’estabilitat política i crear un 
marc propici per la recuperació de la confiança de la 
societat en les institucions.


c. Crear un clima de cooperació amb el govern de l’Es-
tat i les administracions locals amb l’objectiu priorita-
ri de restablir els mecanismes de cooperació política.


d. Negociar de forma lleial amb el Govern de l’Estat, i 
en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera de 
les Comunitats Autònomes, una revisió del model de 
finançament sota els principis d’ordinalitat, solidaritat, 
subsidiarietat i lleialtat institucional.


e. Complir la legislació vigent pel que fa als terminis 
de pagament de les administracions públiques i a mi-
llorar-los a PIMEs i autònoms fent efectius els paga-
ments en un termini no superior a 30 dies.


f. Presentar el projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat per l’any 2016, d’acord amb el termini que 
estableix la Llei de Finances Públiques de Catalunya 
per tal de donar confiança a creditors, proveïdors, tre-
balladors públics i al conjunt dels ciutadans com en 
tant que beneficiaris de l’acció de l’administració.


g. Crear un marc d’estabilitat i disciplina en la despesa 
que garanteixi la viabilitat i la sostenibilitat de les fi-
nances públiques.


h. Reforçar les polítiques de recuperació de l’ocupació 
com a millor eina de lluita contra la pobresa i la desi-
gualtat, sense oblidar les accions pal·liatives.


i. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2016 les dotacions pressupostàries necessàries 
que facin possible incrementar la inversió en equipa-
ments educatius i la finalització dels equipaments en 
construcció i compromesos amb la comunitat educa-
tiva i el món local.


j. Suprimir els barracons a les escoles catalanes de tal 
forma que en dos anys no hi hagin cap barracó en els 
centres educatius sostinguts amb fons públics substitu-
int-los amb instal·lacions dignes.


k. Implantar en l’educació sostinguda amb fons pú-
blics el trilingüisme, garantint que català i castellà tin-
guin la mateixa presència.


l. Oferir, en el curs 2015-2016, el castellà com a llen-
gua vehicular en els centres sostinguts amb fons pú-
blics eliminant, en qualsevol cas, l’atenció lingüística 
individualitzada en castellà.


m. Donar puntual compliment als compromisos de pa-
gament de la factura farmacèutica a les oficines de far-
màcia de Catalunya i transferir en temps i forma les 
aportacions del govern de l’Estat realitza a la Genera-
litat per poder realitzar els pagaments a les farmàcies 
catalanes i saldar el deute pendent.


n. Crear un servei específic d’atenció i assessorament a 
les famílies, als treballadors i als empresaris, destinat 
a promoure mesures de conciliació de la vida laboral 
amb la vida familiar en l’entorn empresarial.


o. Eixugar el deute amb les empreses i entitats del Ter-
cer Sector que gestionen serveis públics d’atenció a les 
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persones tot incloent-les en el proper Pla de Proveïdors 
i articular, amb caràcter urgent, un pla de retorn del 
deute concret amb les entitats del Tercer pel que fa a 
subvencions, concerts, contractes i convenis tot prio-
ritzant en el pagament del Fons de Liquiditat Autonò-
mic corresponent a Catalunya, el pagament a empre-
ses i entitats del Tercer Sector Social.


p. Desplegar en la seva totalitat la legislació social 
de Catalunya mitjançant el desplegament de la Llei 
de Serveis Socials mitjançant l’aprovació d’una nova 
cartera de serveis i un model concertació, ràtios, fun-
cions i coordinació dels professionals adaptats a les 
actuals necessitats socials; el desplegament amb re-
cursos suficients la Llei de la Infància i Adolescència 
establint, en el marc del Pacte de la Infància, els re-
cursos econòmics per la seva implementació i el ple 
compliment de la Llei de Prestacions Socials de Ca-
ràcter Econòmic.


q. Reforçar la xarxa de serveis socials bàsics de cara 
a millorar la capacitat d’intervenció social dels serveis 
socials d’atenció primària i atendre a la saturació en 
l’atenció que pateixen els Serveis Socials municipals.


r. Presentar, durant el proper període de sessions, un 
paquet de mesures legislatives que inclogui almenys: 


i. Una reforma fiscal que redueixi els trams de la quota 
autonòmica de l’IRPF harmonitzant-los amb els esta-
tals i a reduir els tipus impositius.


ii. La reforma de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya per tal de completar els processos de sim-
plificació i reducció de les càrregues administratives i 
garantir la transparència en la gestió pública.


iii. Un projecte de llei de suport a l’emprenedoria i 
l’autoocupació.


iv. La reforma de la Llei de suport a les famílies per 
tal de millorar el suport a les famílies, en especial a 
les nombroses.


v. La reforma de la Renda Mínima d’Inserció per ga-
rantir el dret subjectiu a la percepció i recuperar la 
universalitat per a tots aquells que compleixin els re-
quisits establerts.


vi. Modificar la Llei d’educació de Catalunya per ga-
rantir el castellà com a llengua vehicular i suprimir 
l’atenció lingüística individualitzada en castellà.


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2015


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC
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PUNT 34 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a fomentar la 
participació democràtica, l’accessibilitat i la 
simplificació de processos en les eleccions 
al Parlament
Tram. 302-00312/10


Presentació
GP ERC


Reg. 120866 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 14.07.2015


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Roger Torrent i Ra-
mió, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre les mesures per a fomentar la participació demo-
cràtica, l’accessibilitat i la simplificació de processos 
en les eleccions al Parlament (tram. 300-00327/10).


Moció


En els darrers mesos, el Parlament de Catalunya ha 
treballat, a través d’una ponència conjunta, en una pro-
posició de llei electoral. El document, si bé no concre-
ta un sistema electoral nou, incorpora tot un seguit de 
mesures destinades a millorar la qualitat democràti-
ca, la promoció de la participació electoral, la reducció 
de despesa i la simplificació de processos. Tot plegat, 
amb la voluntat compartida d’afrontar i lluitar contra 
la desafecció política.


Això no obstant, sembla poc probable que aquest text 
pugui ser aprovat amb prou marge com perquè pugui 
ser aplicat a les properes eleccions previstes (que no 
convocades formalment) per al proper 27 de setembre. 
Per tant, hi haurà aspectes que no podran ser imple-
mentats immediatament i, això no obstant, represen-
tarien millores significatives en l’àmbit de l’accessi-
bilitat, la informació en els mitjans de comunicació 
públics i la reducció de la despesa electoral, per posar 
alguns exemples. En bona part, es tracta d’elements 
que, tot i no disposar de llei específica, es poden pre-
veure en el decret de convocatòria de les eleccions i en 
tot cas, poden ser impulsats pel departament de Go-
vernació de la Generalitat de Catalunya.


Per tots aquests motius, es proposa al Ple del Parla-
ment l’adopció dels següents acords: 


En allò que fa referència al vot exterior, el Parlament 
de Catalunya insta el Departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya a: 


1. Instar novament, al Govern de l’Estat, que elimini la 
disposició del vot pregat per als residents a l’exterior, 
donat que es tracta d’un instrument que atempta contra 
els més elementals drets electorals.


2. Impulsar, a través de tots els mitjans al seu abast, 
una campanya divulgativa dirigida als/a les catalans/
es residents a l’estranger per tal d’informar dels pas-
sos necessaris per exercir el dret de vot en les prope-
res eleccions al Parlament de Catalunya, especialment 
en allò que fa referència a la necessitat d’inscriure’s al 
ERTA (registre de residència temporal).


3. Posar a disposició dels catalans residents a l’estran-
ger un telèfon i una adreça electrònica on es puguin in-
formar directament dels seus drets democràtics i com 
exercir-los.


En allò que fa referència a la necessitat de garantir, a 
través de les següents mesures, que les persones amb 
discapacitat puguin gaudir, en condicions d’igualtat i 
no discriminació, del dret de participació política i pu-
guin exercir el dret de sufragi actiu i passiu en con-
dicions d’igualtat amb el conjunt de la ciutadania, el 
Parlament de Catalunya insta el Departament de Go-
vernació de la Generalitat a impulsar, com a mínim, 
les següents mesures: 


4. Garantir l’accessibilitat dels locals i meses electorals.


5. Assegurar l’accés en condicions d’igualtat a la infor-
mació electoral de caràcter institucional, tan d’aquella 
que faciliti el Departament de Governació com de les 
diferents juntes electorals.


6. Imprimir sobres de vot amb Braille per als electors 
amb discapacitat visual i sordceguesa. La preparació 
del vot accessible es facilitarà amb la sol·licitud prèvia 
de les persones amb discapacitat visual i sordceguesa.


7. Valorar la inclusió d’un codi QR a cada papereta 
electoral que permeti, mitjançant un lector o un telè-
fon mòbil adaptat, la seva lectura i per tant l’accés al 
contingut de les paperetes amb llistes tancades.


8. Avaluar l’accés en condicions d’igualtat als càrrecs 
de president o vocal de les meses electorals, posant a 
la seva disposició les adaptacions, ajudes tècniques i 
de suport necessaris.


9. Difondre, a través de campanyes institucionals als 
mitjans de comunicació públics i/o privats, portals 
d’internet, xarxes socials i seus administratives, infor-
mació detallada adreçada a l’electorat amb discapaci-
tat visual i sordceguesa sobre l’exercici dels seus drets


10. Promoure entre els partits polítics, coalicions elec-
torals i/o agrupacions d’electors/es l’accessibilitat dels 
programes i informacions electorals, ja sigui a través 
del Braille, lletra ampliada, lectura fàcil, llengua de 
signes o en suport sonor i/o electrònic.


En allò que fa referència a la transparència i publicitat 
electoral, el Parlament de Catalunya insta al Govern 
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de la Generalitat a incentivar als partits polítics, coa-
licions electorals i/o agrupacions d’electors/es per tal 
que: 


11. Facilitin la superació del sistema de blocs electo-
rals en els mitjans de comunicació públics amb l’ob-
jectiu que prevalgui, per sobre de qualsevol altra con-
sideració, el criteri d’interès informatiu en la selecció 
i elaboració de les informacions relacionades amb la 
campanya electoral, alhora que es preserven els prin-
cipis de neutralitat, veracitat, objectivitat i pluralitat 
política, d’acord amb allò que estableix l’article 43.3. 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.


12. Promoguin un acord amb tots els mitjans de co-
municació per tal que tots els sondejos electorals i en-
questes que es puguin publicar des de la convocatòria 
d’eleccions fins al darrer dia permès per publicar-les, 
explicitin tota la informació tècnica així com la meto-
dologia emprada per elaborar-les.


13. Garanteixin que, en cap cas, es limitarà l’accés 
dels mitjans de comunicació en els actes electorals que 
diguin a terme, ni s’imposaran imatges o talls de veu 
pregravats.


En allò que fa referència a la transparència i publicitat 
electoral, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a: 


14. Encomanar al Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya l’elaboració d’un informe diari sobre la presèn-
cia de cadascuna de les candidatures i/o partits en tots 
els mitjans de comunicació, ja siguin públics o privats. 
Aquest informe serà públic i es donarà a conèixer, di-
àriament, a través del portal web del CAC i inclourà, 
com a mínim, el temps, els horaris d’emissió i l’ac-
tivitat recollida per a cadascuna de les candidatures 
i/o partits. L’informe també abastarà el període trans-
corregut entre la convocatòria i l’inici de la campanya 
electoral, si bé en aquest cas tindrà una periodicitat 
setmanal.


15. Encarregar al Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya un informe qualitatiu sobre la informació propor-
cionada, durant la campanya electoral, per part dels 
mitjans de comunicació públics i privats, incidint es-
pecialment en el principi de l’interès informatiu i el 
respecte al pluralisme polític. Aquest informe s’elabo-
rarà a la meitat i al final de la campanya electoral i es 
donarà a conèixer, com a mínim, a través del portal 
web del CAC de forma puntual.


Finalment, en allò que fa referència a la reducció de 
les despeses electorals, el Parlament de Catalunya ins-
ta el Departament de Governació a: 


16. Impulsar, com a mínim amb els partits polítics amb 
representació parlamentària, un acord per efectuar un 
mailing conjunt. Aquesta única tramesa ha d’incloure 
un full de propaganda electoral de cada candidatura, 
un sobre de votació i una papereta de cadascuna de 


les candidatures que haguessin obtingut representació 
parlamentària i que concorrin a les citades eleccions.


17. Donar compte, de forma periòdica, sobre les mesu-
res incloses en aquesta moció o aquelles altres que es 
puguin impulsar en allò que fa referència a l’accessibi-
litat i la participació electoral, l’estalvi de la despesa i 
la millora de la transparència i la informació.


Palau del Parlament, 9 de juliol de 2015


Marta Rovira i Vergés Roger Torrent i Ramió
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC


Esmenes presentades
Reg. 121204, 121209, 121212 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament: 21.07.2015 


Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 121204)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, David Pérez Ibáñez, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a fomentar la participació democràtica, l’accessibi-
litat i la simplificació de processos en les eleccions al 
Parlament (tram. 302-00312/10)


1 Esmena 1
D’addició
GP Socialista


S’addiciona un punt 3 bis, amb la redacció següent: 


«3 bis. Els ajuntaments i els consolats estaran obligats 
a mantenir un servei de consulta del cens electoral vi-
gent durant el termini de 8 dies comptats a partir del 
sisè dia posterior a la convocatòria de les eleccions»


2 Esmena 2
D’addició


S’addiciona un incís al punt 6, amb la redacció se-
güent: 


«6. Imprimir sobres i paperetes de vot amb Braille per 
als electors [...]»


3 Esmena 3
D’addició
GP Socialista


S’addiciona un punt 10 bis, amb la redacció següent: 


«10 bis. Avaluar la possibilitat que es pugui garantir a 
les persones amb discapacitat psíquica els drets polí-
tics i la possibilitat de gaudir dels mateixos en igual-
tat de condicions que la resta de la ciutadania. Per tal 
de garantir aquest dret, l’Administració electoral resta 
subjecte a les obligacions i garanties establertes en la 
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Convenció de Nova York sobre els drets de les persones 
amb discapacitat, de 13 de desembre de 2006.»


4 Esmena 4
D’addició
GP Socialista


S’addiciona un punt 10 ter, amb la redacció següent: 


«10 ter. Facilitar a les persones amb discapacitat físi-
ca transport gratuït adaptat per a accedir als col·legis 
electorals.»


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015


Maurici Lucena i Betriu David Pérez Ibáñez
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC 


Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 121209)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les me-
sures per a fomentar la participació democràtica, l’ac-
cessibilitat i la simplificació de processos en les elecci-
ons al Parlament (tram. 302-00312/10).


1 Esmena 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’addició a continuació de l’apartat 17


«En allò que fa referència al paper dels mitjans públics 
de comunicació durant la propera campanya electoral, 
en la que es presentaran set candidatures amb repre-
sentació parlamentària (CDC-ERC, PSC, PP, Catalu-
nya sí que es pot, UDC, Cs i CUP), el Parlament re-
comana al Consell de l’Audiovisual de Catalunya i al 
Consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals: 


»18. Atès que les properes eleccions al Parlament de 
Catalunya són qualificades segons les diferents forces 
polítiques com a plebiscitàries, constituents o autonò-
miques, els mitjans públics garantiran la més estricta 
neutralitat per tal d’evitar que els mitjans es decantin 
per alguna d’aquestes opcions.


»19. En relació als debats electorals es garantirà el 
màxim número possible de debats, entre ells el tradici-
onal dels caps de llista i també els territorials o secto-
rials entre candidats i candidates, mantenint el format 
d’anteriors campanyes que estructuraven el debat per 
temes, assegurant, en tot cas, que totes les candidatu-


res puguin expressar el seu posicionament sobre el fu-
tur polític de Catalunya, les polítiques a aplicar da-
vant la crisi econòmica, la lluita contra la corrupció, 
i les propostes programàtiques de cada candidatura.


»20. Atès que una de les candidatures ha fet públic que 
el seu candidat a la Presidència de la Generalitat no 
és cap de llista per cap circumscripció, i que aquest 
candidat és l’actual President de la Generalitat, és im-
prescindible que a més dels debats de caps de llista i de 
diversos candidats o candidates esmentats en el punt 
anterior, se’n celebri un entre els candidats o candi-
dates a presidir la Generalitat, com a garantia de la 
màxima informació a la ciutadania i en aplicació del 
principi de l’interès informatiu.


»21. Cal garantir el manteniment de les píndoles in-
formatives, que han existit en darreres conteses electo-
rals, relatives a les propostes programàtiques sectori-
als de cada candidatura.


»22. Cal que els mitjans públics, analitzin, amb criteri 
periodístic, el grau de compliment dels compromisos 
electorals contrets per les candidatures que es van pre-
sentar l’any 2012, tal com demanava la ILP per una 
Llei electoral catalana.»


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015


Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 121212)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les mesures per a fomentar la 
participació democràtica, l’accessibilitat i la simplifi-
cació de processos en les eleccions al Parlament (tram. 
302-00312/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. Assegurar l’accés en condicions d’igualtat a la in-
formació electoral de caràcter institucional que faciliti 
el Departament de Governació i instar a les diferents 
juntes electorals a seguir el mateix criteri.»
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2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Imprimir material en Braille que permeti el vot ac-
cessible als electors amb discapacitat visual i sordce-
guesa. La preparació del vot accessible es facilitarà 
amb la sol·licitud prèvia de les persones amb discapa-
citat visual i sordceguesa.»


Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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