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SESSIÓ NÚM. 28.3

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a dos quarts de deu 
del matí i dos minuts. Presideix la vicepresidenta prime-
ra, acompanyada del vicepresident segon i els secretaris 
primer, segon, tercer i quart. Assisteixen la Mesa el lletrat 
major i el lletrat Pere Sol i Ordis.

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

La vicepresidenta primera

Reprenem la sessió.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’energia (tram. 302-00130/010)

El tretzè punt de l’ordre del dia és la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre l’energia, pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista.

Per exposar-la té la paraula el diputat Xavier Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, presidenta. L’objecte de la moció sub-
següent a la interpel·lació del Grup Socialista ha vin-
gut donat davant la necessitat que aquest país tingui  
un veritable pla i una orientació en les qüestions 
d’energia. No hi ha pla d’energia al Govern. El que te-
nia aprovat a finals de la passada legislatura poques 
setmanes abans de les eleccions va ser anul·lat a la 
pràctica pels acords de Convergència i Unió i Esquer-
ra Republicana, on consta específicament que es re-
visarà el pla. No hem vist cap revisió del pla, no s’ha 
portat al Parlament. No hem vist tampoc que s’hagin 
convocat les institucions, els experts, les empreses, 
els sindicats, les organitzacions ecologistes, que se-
ria propi per a una comesa d’aquestes característiques. 
I davant d’aquesta el que entenem que nosaltres és ur-
gència vàrem presentar la interpel·lació i aquesta mo-
ció subsegüent.

Deuen haver vist que la moció va en la línia d’asse-
nyalar el que nosaltres entenem que haurien de ser els 
principals objectius i en els aspectes més rellevants. 
Els diré que estaríem especialment interessats en el 
fet que aquesta moció s’aprovés, sobretot en alguns as-
pectes que des del nostre punt de vista són molt relle-
vants. Deuen haver vist que hi ha una novetat; no sé si 
els deu haver passat desapercebuda a tots els diputats i 
diputades, però és la declaració de l’energia com un..., 
l’accés a l’energia com un dret. Pensem que el Par-
lament de Catalunya és hora que faci un pronuncia-
ment d’aquestes característiques, i demanaríem que 
fos aprovat, ni que sigui com una..., ja ho entenem, al-
menys en aquests moments pot semblar una declara-
ció de principis, però encara que només fos per això, 

entenem que l’accés a l’energia, igual que ho és l’accés 
a l’aigua, acabarà sent reconegut com un dret de forma 
internacional. Les Nacions Unides, l’any 2010, van de-
clarar l’aigua com un dret, i estem convençuts que no 
tardaran gaire a considerar que també l’energia ho és. 
Per tant, aquesta és una novetat.

Pensem també que s’ha de perseguir que la màxima 
generació d’energia s’hagi de fer amb fonts renova-
bles; de fet, són les úniques de què disposem en el nos-
tre país. Hem d’insistir a acotar el que és la vida de les 
centrals nuclears; vostès saben que tradicionalment els 
socialistes en el nostre programa, en els nostres pro-
grames i en les nostres accions parlamentàries, ja fa 
anys que ho situem en quaranta anys i que hem d’es-
tar preparats. I, per tant, el Govern hauria de complir 
aquell acord d’aquest Parlament de l’any 2011 –ja fa 
tres anys– perquè les comarques que tenen nuclears 
tinguin una substitució en el que és la seva activitat 
econòmica.

Posem molt d’èmfasi en l’estalvi i eficiència; no podia 
ser d’una altra manera. Ahir la presidenta –no aquesta 
que ens presideix ara, sinó la titular, per entendre’ns–, 
en una insòlita o desacostumada intervenció al final 
del Ple, va voler matisar unes afirmacions del dipu-
tat que els parla, però no va fer més que reconèixer 
que en aquest saló de plens no tenim el sistema d’il-
luminació més eficient i que pot estalviar més. Tenim 
aquests focus, que gasten molta electricitat, i aquests 
llums halògens no són incandescents com havia decla-
rat al matí aquest diputat, són halògens, però podrien 
ser perfectament de baix consum o LED i estalvia-
ríem molta més energia.

En fi, aquesta moció va també en la línia d’assenya-
lar que és imprescindible que hi hagi un increment 
molt substancial de la mobilitat elèctrica, el foment de 
les xarxes tancades, a les quals..., vaig felicitar i ho 
torno a fer avui, que el conseller que ens acompanya 
–conseller, no l’havia saludat encara, perdoni– també 
hi va fer referència, ell, i, per tant, en això coincidim, 
en l’aspecte de les xarxes tancades. I pensem també 
que hi ha d’haver un suport a tots els ajuntaments que 
vulguin intervenir en el mercat de l’energia, com es 
comença a fer en l’àmbit internacional; el foment de 
l’autoconsum; la conversió de l’Icaen en una agència 
d’energia de Catalunya, una veritable agència d’ener-
gia de Catalunya.

I, per últim, no voldria acabar sense assenyalar, tam-
bé, que li encomanem al Govern una acció decidida, 
com ho hem fet ja també tradicionalment davant les 
agressions del Govern del Partit Popular pel que fa a 
les competències d’energia, que en matèria d’energia 
té la Generalitat de Catalunya, i l’agressió a les ener-
gies renovables.

Moltes gràcies, presidenta.

La vicepresidenta primera

Han presentat esmenes quatre grups parlamentaris. 
Per presentar les de Ciutadans té la paraula la diputa-
da Inés Arrimadas.
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Inés Arrimadas García

Gracias, señora presidenta. Senyor conseller, señores 
diputados, señoras diputadas, hoy tenemos la oportu-
nidad de hablar de un tema muy importante para la 
sociedad y para la economía de los catalanes y del 
conjunto de españoles como es la energía.

Hay un dato objetivo que demuestra claramente cómo 
es el sector de la energía en nuestro país, y es que tene-
mos la energía más cara de Europa, después de Chipre 
e Irlanda. Esto provoca muchos problemas, pero sobre 
todo dos de ellos. Uno es un problema social gravísi-
mo, del cual hemos podido hablar en este Pleno de po-
breza, que es la pobreza energética, y que se traduce en 
que muchas familias no pueden pagar, no pueden per-
mitirse el pagar las facturas básicas de luz, agua o gas. 
Y el segundo problema que afecta el precio de la ener-
gía es un problema también económico, porque el alto 
precio de la energía supone un lastre para los autóno-
mos y para las empresas, supone un problema auténti-
co de competitividad para nuestro sector empresarial.

Hemos visto, además, que los últimos años el precio 
de la energía ha subido en más de un 50 por ciento. 
Y, de hecho, del precio que pagamos todos los ciuda-
danos y todas las empresas en nuestra factura de la 
luz, solo el 50 por ciento aproximadamente se corres-
ponde con los costes de la energía que consumimos; el 
resto es todo en impuestos, tasas y otros costes reco-
nocidos por el Gobierno.

Otra de las características de nuestro sector energéti-
co es el que las empresas energéticas de España son 
las que más beneficios tienen de toda Europa –de toda 
Europa. Por algo será. Y a pesar de tener unas carac-
terísticas envidiables para el desarrollo de las energías 
renovables, es un hecho que en España aún no hemos 
desarrollado todo nuestro potencial. ¿Por qué tene-
mos este sector de la energía en este país? ¿Se debe 
a circunstancias insalvables de nuestro territorio? No, 
la respuesta es no. Nuestro sector energético se de-
be básicamente a una política inadecuada de los su-
cesivos gobiernos de este país, una política inadecua-
da también del Partido Socialista –por cierto, partido 
que presenta hoy esta moción. Porque absolutamente 
todos los gobiernos –todos– han cedido a la presión 
de las grandes empresas energéticas y han regulado 
a su favor, siempre a su favor, cediendo a la presión 
de uno de los mayores lobbies de este país, que es el 
lobby energético. Por tanto, son responsables, tanto  
el Partido Popular como el Partido Socialista, que, in-
sisto, presenta la moción, como también Convergència 
i Unió –también Convergència i Unió–, desde el Con-
greso de los Diputados y con sus votaciones en el  
Congreso de los Diputados. Y después tendremos la 
ocasión de hablar del recurso de inconstitucionalidad 
que ustedes quieren presentar.

La regulación que han hecho todos los gobiernos ha 
ido siempre en beneficio de las grandes empresas –de 
las grandes empresas–, que siempre les han garanti-
zado unos beneficios por encima de lo necesario, por 
encima de lo que sería justo respecto a sus costes de 
producción. Y por eso en nuestro sector energético te-
nemos cosas tan peculiares como el déficit tarifario, 

un déficit que es un artilugio absolutamente contable, 
que no es real, es contable, y que lastra las finanzas 
públicas de este país, y supone para todos los españo-
les 30.000 millones de euros. Es un sector opaco, que 
no garantiza una correcta transparencia ni una correc-
ta competencia, que da además inseguridad jurídica. 
Ha habido sucesivos cambios normativos por parte del 
Gobierno que siempre han ido en beneficio de los mis-
mos –siempre– y que han generado una auténtica in-
seguridad jurídica. Y es un sector que, como digo, no 
ha favorecido nunca –nunca ha favorecido– el desa-
rrollo de las nuevas tecnologías.

Pero, ante toda esta situación, hay básicamente dos 
buenas noticias –dos buenas noticias. La primera es 
que esto tiene solución. Como no es un problema de 
costes, como no es un problema estructural de nuestro 
territorio, sino que es un problema político y de mo-
delo, tiene solución. Y la solución es revertir la nor-
mativa existente, hacer que tengamos un sector de la 
energía más transparente, con unas tarifas más justas. 
Y esto es posible desde el punto de vista político, des-
de el punto de vista normativo. Y, por cierto, a corto 
plazo lo que deberían garantizar los diferentes gobier-
nos es paliar la pobreza energética, que es una verda-
dera lacra en nuestra sociedad.

Y la segunda buena noticia –la segunda buena noti-
cia– es que cada vez existe más conciencia social; la 
sociedad cada vez entiende más cuál es el problema de 
la energía en España. Y hace unos años nadie hablaba 
de las subastas, de la falta de transparencia, del défi-
cit tarifario, pero ahora sí que la gente va conociendo 
el problema. Y entre todos, entre las asociaciones de 
productores de energía fotovoltaica, el resto de asocia-
ciones, entre la sociedad civil y entre los partidos que 
no tenemos las manos atadas, que no tenemos a com-
pañeros de partidos en los consejos de administración 
de las grandes empresas energéticas, entre todos...

La vicepresidenta primera

Diputada...

Inés Arrimadas García

...conseguiremos hacer presión para que la normativa 
de este sector cambie y poder tener una energía que 
sea un derecho para todos los ciudadanos y también 
un elemento que dé competitividad a nuestras empre-
sas. Por tanto, votaremos a favor... (La vicepresidenta 
primera retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta 
continua parlant uns moments.)

La vicepresidenta primera

Per presentar les esmenes del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya té la paraula el 
diputat Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, diputades..., 
en tot cas, que estem davant d’un tema important i un 
tema estratègic ho manifesta el fet que avui, dels qua-
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tre punts que tractarem aquest matí en aquesta sessió 
plenària, tres van referits precisament al tema del sis-
tema elèctric. Un sistema captiu, un sistema en mans 
d’unes classes poderoses, que tenen capacitat de fer 
i desfer i d’influir en la marcació d’un preu, un preu 
abusiu en el preu de l’energia, un preu que, com apun-
tava la diputada Arrimadas, sobrepassa realment els 
costos. I, per tant, diguem-ne, segurament som el país 
on és més fàcil o és més barat produir energia i és on 
més cara es paga.

Per tant, estem davant d’un problema que afecta el  
conjunt de la ciutadania, que afecta el conjunt de l’eco-
nomia del país, i que, per tant, ens sembla que cal aca-
bar amb aquest sistema i que cal construir de nou. Ens 
sembla que això només ho podrem fer, des del nostre 
punt de vista –i, en tot cas, ho expressem també en la 
moció que presentarem amb posterioritat–, que això 
només es pot fer reconstruint de nou, i ens sembla que 
de moment i en el marc de l’Estat espanyol difícilment 
és possible.

En tot cas, i cenyint-nos al tema de la moció presen-
tada pel senyor Sabaté, voldríem agrair la predisposi-
ció a l’acceptació de les esmenes. En tot cas, nosaltres 
vam presentar tres esmenes; una molt concreta sobre 
el tema de les nuclears, que no ha estat acceptada, 
amb la qual cosa nosaltres ens abstindrem en aquest 
punt en concret. Perquè ens sembla que marcar el ter-
mini dels quaranta anys pot ser un termini allò..., as-
sequible, però, en tot cas, com que en alguns casos 
les centrals nuclears catalanes finalitzen amb antela-
ció a aquest termini, ens sembla que és fins a aquesta 
vida útil, fins que funciona la llicència. Per tant, des 
d’aquest punt de vista ens sembla que allargar a qua-
ranta anys és un exercici inútil, tenint en compte els 
riscos que això suposa.

Altres esmenes que ha presentat el nostre grup parla-
mentari van en el sentit de dotar l’Icaen de funcions, 
que reguli i que estableixi un funcionament del mercat 
elèctric.

I després, una tercera esmena, que ha estat també ac-
ceptada pel senyor Sabaté, en el sentit que cal donar 
el suport a l’energia eòlica marina, però sense esta-
blir cap referència a cap projecte en concret, tenint en 
compte que el projecte Zèfir, diguem-ne, en aquests 
moments no té cap viabilitat.

Des d’aquest punt de vista, pel que fa a algunes de les 
propostes que s’estableixen i acceptades per part del 
senyor Sabaté, ja els avanço que, pel que fa als temes 
de pobresa energètica, ens referirem i ens remetrem 
als acords adoptats en aquest plenari ahir. I, per tant, 
diguem-ne, des d’aquest punt de vista no donaríem su-
port a les propostes acceptades per part del Partit So-
cialista. I, en tot cas, sí que donarem suport a la con-
sideració de l’energia com un dret. Entenem que cal 
regular i cal entendre aquesta energia i, per tant, com 
a dret ha de trobar el recolzament de tot el sistema ad-
ministratiu i institucional. I, en tot cas, reconèixer i re-
gular en aquest sentit que no es tracta d’una mera dis-
posició, sinó que es tracta també d’un dret.

Tot allò que fa referència a l’aplicació de les ener-
gies renovables també trobarà el nostre suport. Ente-

nem, doncs, que és important que es faci referència... 
Aquest és el model al qual ens hem de dirigir –ente-
nem, des del nostre punt de vista–, aquest és el futur, i, 
per tant, sortir del que siguin les energies fòssils i, per 
tant, caminar cap a aquest món de les energies renova-
bles, perquè entenem que aquí hi ha el futur.

Pel que fa al tema dels ajuntaments, igualment, donar 
suport al tema dels ajuntaments. L’autoconsum. Ente-
nem que fomentar aquestes mesures..., són importants, 
són importants per canviar, per desbloquejar aquest 
sistema al qual ens té sotmès l’Estat espanyol. També 
donarem suport, com no podia ser d’una altra manera, 
atès que ja ho hem impulsat en el pacte d’estabilitat, als 
impostos ambientals, especialment el de les nuclears.

I, en tot cas, algunes propostes a les quals no dona-
rem suport en aquesta moció, però que sí que hi do-
narem suport després; en el cas d’alguna proposta 
d’Iniciativa que ha estat acceptada, però que nosal-
tres l’hem aconseguit reformular a la nostra moció, 
perquè entenem que és molt més àgil i que és molt 
més real, com, per exemple, el tema del pla de rescat 
per a les plantes de biogàs. Ens sembla que el que cal 
és que el Govern estudiï i doni solució a aquest te-
ma, però que, en tot cas, ens sembla que l’establiment 
d’un pla de rescat no és la via ni és la solució.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa té la paraula el diputat Joan 
Herrera.

Joan Herrera Torres

Gràcies, presidenta. Aquests dies a Barcelona hi ha un 
congrés d’energia eòlica. Agrupa deu mil persones. 
Alguns se’ls podria titllar d’«ecotxupis», no? Però la 
realitat és que són un sector econòmicament potent, 
molt potent, rellevant. Una fira a la qual no ha anat 
cap representant del Govern –cap representant del Go-
vern. Ho dic perquè això expressa una sensibilitat, la 
sensibilitat gasista del Govern. Però no la sensibilitat 
per un mix elèctric i energètic que sigui diferent.

Avui quan parlem d’electricitat parlem d’estafa –sí, 
d’estafa. I l’estafa ve d’una llei del PP, la Llei Piqué, de 
l’any 97, votada, bé, ja ho saben, pels que acostumen 
a votar aquestes coses. Ja ho saben, qui són: PP, Con-
vergència i Unió... Pel Partit Socialista també, perquè 
després no la va modificar, tot i que la va plantejar de 
modificar, però quan en va tenir l’oportunitat no ho va 
fer. I avui això el que significa és un sistema que es-
tafa, i que estafa amb una mala regulació reconeguda 
per la Comissió Nacional d’Energia amb una cosa que 
en diuen «beneficis caiguts del cel» –windfall profit–, 
que cada any signifiquen 3.000, 4.000 milions d’eu-
ros de guanys per la patilla. Això passa. Acreditada 
a la Comissió Nacional de l’Energia, i no explicat a 
molts diaris perquè retiren les publicitats dels diaris, 
les elèctriques. Ho dic perquè a vegades, quan es parla 
dels sobrecostos, de les primes, ai las!, mai el Govern 
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parla d’això, dels beneficis caiguts del cel. Per què deu 
ser? No ho sé. Sí que ho saben, sí.

Dit això, jo valoro molt positivament el fet que hàgim 
incorporat considerar l’accés a l’energia com un dret 
de tots els ciutadans. I en coherència hem plantejat 
una esmena, incorporada pel Grup Socialista, per es-
tablir les mesures estructurals perquè això sigui reali-
tat, perquè el decret que aprovi el Govern garanteixi 
allò de què en Marc Sanglas es felicitava: considerar 
l’accés a l’energia com un dret de tots els ciutadans. 
Perquè el que cal és coherència, i coherència en el sen-
tit de dir: fem que les elèctriques garanteixin aquests 
subministraments bàsics, i dos, mentre això no ho ga-
ranteixin, fem que hi hagi una cosa que es diu «parti-
da pressupostària». Passa sovint en els governs, que 
han d’aprovar partides pressupostàries per garantir 
drets. Doncs, bé, això és el que hem incorporat, i això 
és el que ahir lamentablement no es va incorporar. Per 
tant, felicitant-me com es felicitava en Marc Sanglas 
de la incorporació d’aquest dret, el que dic és: fem-ho 
realitat, perquè no quedi en no res, i, per tant, incorpo-
rem aquesta esmena.

Segona reflexió. No acceptarem l’esmena del Grup 
Socialista en matèria nuclear, en els mateixos ter-
mes que s’expressava en Marc Sanglas. Perquè avui, 
senyor Sabaté, vostè sap precisament que Garoña va 
anar molt més lluny que el que s’havia d’anar; per cert, 
gràcies al Govern Zapatero, que en va prorrogar la vi-
da útil. Se’n recorda vostè perfectament. I avui parlar 
de quaranta anys amb les centrals nuclears de l’Estat 
espanyol amb la cultura de seguretat més degradada, 
segons el Consell de Seguretat Nuclear –les centrals 
d’ANAV: Vandellòs II, Ascó I i Ascó II–, em sembla 
una temeritat, senyor Sabaté. Crec que no és raonable 
que vostè m’estigui plantejant, ens estigui plantejant 
els quaranta anys.

L’altre element que vull valorar com a molt positiu és 
el fet que li plantegem al Govern –perquè ho pot fer, 
i espero que tots signem i ho votem, i que ho hagin 
incorporat en alguna esmena– el fet que es faci una 
auditoria energètica. El Govern té els instruments per 
fer-ho, i l’auditoria energètica ens servirà per anar a 
l’Estat i a les elèctriques a dir que paguin el que deuen.  
Creiem que és la millor manera d’encarar-ho. I si algú 
té els instruments per fer aquesta auditoria és òbvia-
ment el Govern de l’Estat, el regulador, però també és 
el Govern de la Generalitat. Per tant, valorem molt po-
sitivament que això s’hagi incorporat, i estem segurs 
que, com no tenim por de la transparència, el conjunt 
del Ple valorarà positivament el fet d’encarregar-li al 
Govern aquesta auditoria.

Valorem positivament els elements que s’introdueixen 
amb una esmena que plantegem amb biogàs i cogene-
ració pel que afecta a purins. Creiem que això, si tira 
endavant i si hi ha una modificació de la regulació per 
part de l’Estat, pot salvar molts llocs de treball.

I, per últim, el fet d’instar a una modificació en pro-
funditat de la funció del sistema elèctric. Haurem 
d’instar l’Estat. Però això també significa un com-
promís per part del Govern per saber, per determinar 
quin és el model que volem.

Acabo ja, presidenta. Perquè crec que el que és deter-
minant, molt determinant, és que amb aquesta propos-
ta el que farem i el que plantejarem és aconseguir que 
el Govern de la Generalitat en pocs mesos –si tots ho 
votem, i estic segur que serà així–..., el que farem és 
que el Govern ens determini quin és el model, quin 
model vol: quin model de regulació, quin mix i qui-
na aposta fem. Perquè, mirin, aquest és un dels paï-
sos més dependents energèticament de l’exterior; ho 
sabem prou bé. El gas no..., ve d’Algèria. I quan de 
vegades es parla de les plantes de cogeneració és un 
problema, perquè significa dependència. Doncs, bé, 
nosaltres del que estem convençuts és que amb l’apro-
vació del conjunt d’aquesta moció amb les esmenes jo 
crec que molt contingut que hem incorporat des d’Ini-
ciativa Verds i Esquerra Unida...

La vicepresidenta primera

Senyor diputat...

Joan Herrera Torres

El que considerem és un objectiu concret –acabo, pre-
sidenta–, que millorarà precisament les perspectives 
de futur en un sector tan estratègic com és l’energètic i 
concretament l’elèctric.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió té la paraula el dipu-
tat Antoni Fernández Teixidó.

Antoni Fernández Teixidó

Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, senyo-
res i senyors diputats... Algun diputat feia referència 
–crec que ha estat el diputat Sanglas– a la importàn-
cia dels temes energètics per al Govern, per al Par-
lament, per al conjunt de la societat. I prova del que 
vostè deia, també ho refermava..., que avui, dels qua-
tre punts de l’ordre del dia, tres tindran a veure amb el 
tema energètic. Dóna una idea, doncs, de l’interès del 
Parlament respecte a aquest tipus de qüestions, no?

Hi ha una part específica que jo estalviaré, que és el 
debat pròpiament dit. El debat pròpiament dit, diputat 
Sabaté, el va substanciar vostè l’altre dia amb el conse-
ller Puig. I ell va fer tot un conjunt de consideracions, 
les va fer el Govern; no pot ser d’una altra manera, 
aquest grup parlamentari les fa íntegrament seves. Po-
dem tenir qüestions de matís. I precisament ens sem-
blava que entorn d’aquestes qüestions de matís des-
prés de tants i tants anys, diputat Sabaté, de treballar 
junts..., jo pensava que això podia possibilitar, home, 
una entesa per aconseguir una moció que ens perme-
tés, amb un grau d’unanimitat molt important, pro-
gressar. Aquest era bàsicament l’objectiu. És a dir, te-
nint en compte les divergències ben òbvies que hi han 
en matèria energètica entre els grups, o alguns grups 
de l’oposició –per no dir tots, senyora Garcia Cuevas–, 
i el Govern, doncs, pensava que podíem trobar un punt 
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que ens permetés presentar una moció conjunta, unà-
nimement o gairebé unànimement aprovada.

Vam llegir la moció i vam pensar que això no era im-
possible del tot. I aquí apel·lo directament al Grup Par-
lamentari Socialista i al seu diputat, l’honorable se-
nyor Sabaté. Llegida la moció, vam pensar que això 
no era impossible del tot. I vam presentar quatre es-
menes, molt..., en fi, molt assenyades, molt enraona-
des, amb la voluntat d’ordenar aquella iniciativa par-
lamentària del Partit Socialista. Aquest era el nostre 
objectiu. Vàrem parlar-ho amb el Govern, també li 
semblava oportú. I jo així em vaig adreçar al diputat 
Sabaté, dic: «Pretenem amb la vostra moció posar-la» 
–els vaig dir, recordo l’expressió exacta de dimecres a 
la nit– «en calaixos, i que tot això quedi clar, i tinguem 
una visió de conjunt que ens permeti votar.» I la meva 
sorpresa va ser que el senyor Sabaté em va dir, amb 
aquesta franquesa que el caracteritza: «No us accepta-
rem res.» Doncs, ja estava el debat acabat. Perquè aquí 
donem molts de tombs al debat, a les qüestions, als 
matisos, als passadissos, però si qui té veritablement 
la moció dimarts a la nit et diu: «No us acceptarem 
res», el debat s’ha acabat.

Això en part sempre respon –ja em permetrà aquesta 
llicència personal, amic Sabaté– una miqueta a l’im-
puls, a l’ímpetu del diputat Sabaté. Però després tot ai-
xò s’aigualeix una mica i sempre hem estat capaços de 
trobar acords. Acostuma a ser així, però aquesta vega-
da no. Perquè no volia el diputat Sabaté? No, perquè 
no volíem nosaltres. Ja està. Si nosaltres plantegem 
una moció perquè la voti aquesta cambra, tractem 
d’ordenar-la fent petits retocs, i el proposant diu: «No 
hi ha res de què parlar», doncs, no hi ha res de què 
parlar. Després, com és natural, el diputat Sabaté em 
va enviar: «Moció d’energia del PSC amb les esmenes 
incorporades.» Tothom menys les de Convergència i 
Unió –menys les de Convergència i Unió. Clar, així 
entenia jo, senyor Herrera, quan vostè aquí deia «hem 
acceptat», «no hem acceptat» –feia ell. És clar. Vos-
tè va preferir..., i naturalment, no cal ni dir-ho, dipu-
tat Sabaté, té vostè tota la legitimitat per fer-ho, no-
més faltaria. Vostè va pensar el següent mecanisme 
parlamentari pervers: «Sumarem totes les esmenes, 
deixarem de banda les del Govern i els derrotarem.» 
I fa el senyor Sabaté, diu: «No, jo no puc ser tan, tan 
maquiavèl·lic.» (Rialles.) Fa una cara com volent dir: 
«Ni se’m va passar pel cap.» Però aquí el que ha pas-
sat, senyores i senyors diputats, amics i amigues tan 
preocupats per totes les qüestions energètiques, és, 
senyor conseller, que –i és legítim i és natural però 
ho accepten–, «si sumem les esmenes d’Esquerra, les 
d’Iniciativa, les de Ciutadans» –i no va sumar les del 
PP perquè no en van presentar– «i derrotem el Go-
vern...»

La vicepresidenta primera

Senyor diputat, se li acaba el temps.

Antoni Fernández Teixidó

...–acabo, senyora presidenta–, «vet aquí quin gran 
èxit». Doncs, vet aquí quin fracàs. Perquè per un pro-

cés que jo entenc, si vostè m’ho permet, des de tot el 
respecte, un punt infantil, hem perdut l’oportunitat de 
tenir una moció pactada amplíssimament... (La vice-
presidenta primera retira l’ús del micròfon a l’orador i 
aquest continua parlant uns moments.)

La vicepresidenta primera

Senyor diputat, se li ha acabat el temps fa uns quants 
segons ja. Per fixar la seva posició té la paraula pel 
Grup Mixt el diputat Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bon dia. Bé, ens hem quedat –ens vam quedar, digués-
sim, quan vam rebre la moció– una mica de pasta de 
moniato, que es diu, per com estava redactada i l’abs-
tracció en què navegava la moció. En tot cas, ha quedat 
bastant millorada per les esmenes, sobretot les intro-
duïdes per Iniciativa per Catalunya, i sobre aquestes 
votarem, diguéssim, no sobre la moció original.

En tot cas, quatre opinions. És bo que es parli de po-
lítica energètica; és un tema central, és un tema es-
tratègic. És bo que, a més a més, se’n parli no només 
com un dret –que també, que se’n va parlar en el Ple 
de pobresa, que en parlarem permanentment, d’allò 
que se’n diu ara «pobresa energètica»–, sinó sobre-
tot com una qüestió estratègica i bàsica per a l’econo-
mia del país, tan o més important fins i tot que l’accés 
bàsic de les persones a l’energia. És a dir, en igualtat 
d’importància hi ha l’energia com una qüestió de base, 
de fonament de la nostra economia. És obvi que amb 
aquest mercat elèctric, és obvi que amb aquesta màfia 
organitzada que són les elèctriques no ens en sortirem 
–no ens en sortirem. El cost que suposa la producció 
ara mateix per a la indústria utilitzant aquestes bases 
energètiques, aquests preus, aquestes tarifes..., no se-
ran en absolut útils per a la recuperació econòmica ni 
són útils perquè funcioni el país en absolut.

Nosaltres ja vam plantejar fa tres mesos –òbviament, 
ni som els primers ni serem els últims– una interpel-
lació al Govern en la qual parlàvem de política ener-
gètica i de la qual va sortir una moció amb uns pocs 
acords. D’entrada, cap d’ells s’ha complert, però, bé, 
comencem a veure que és la dinàmica una mica del 
Parlament, del Govern, etcètera, d’aquí parlar-ho tot, 
fer veure que s’acorden coses, etcètera, però després 
tampoc complir gaire re.

Nosaltres parlàvem de sobirania energètica per no de-
pendre de l’exterior, parlàvem de transició energètica 
per començar a passar a les energies renovables, co-
mençar o continuar passant a les energies renovables i 
no dependre de l’electricitat. I parlàvem de la produc-
ció, producció feta de forma diversificada en el territo-
ri i de forma molt més democràtica del que està ara el 
mercat elèctric.

Diguéssim que la resposta, si nosaltres parlàvem de 
sobirania energètica, la resposta del Govern, en aquest 
cas del conseller, va ser: «No, no, sobirania ja en te-
nim, ja tenim més o menys apamat que arribin les di-
ferents..., el gas, el petroli i tal que arribin al país. Es-
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tem abastats; per tant, una mica anem tirant.» Que no 
era exactament del que parlàvem nosaltres.

Però, en tot cas, vam arribar a alguns acords que des-
prés aquí es tornen a reproduir. El primer punt: redac-
tar un pla nacional de transició energètica. Nosaltres 
vam acordar..., en aquella moció va sortir votat: «Es-
tablir les bases per constituir un pacte nacional per a 
la sobirania energètica en què participin tots els agents 
implicats», etcètera, «sobre la base de quatre princi-
pis: 1, protagonisme absolut de les energies renova-
bles, autoabastament energètic, 3, estalvi i eficiència i 
contenció, i 4, garantir un model de producció descen-
tralitzat, democràtic i participatiu.» Per tant, és reite-
ratiu, el que aquí es fixa.

El punt 1.d, que parla de les nuclears, entenem que és 
un pas enrere, diguéssim. Nosaltres rellegint el Pla de 
l’energia de Catalunya del 2006-2015, aprovat justa-
ment en època del tripartit el 2006..., ja fixava per al 
2022-2026 l’inici i el final del tancament de les nu-
clears. Per tant, entenem que és un pas enrere que no 
entenem.

«Una acció potent a l’estalvi i a l’eficiència.» Una mica 
amb aquesta abstracció amb què s’inclou en aquestes 
propostes. Home, nosaltres..., estalvi i eficiència està 
molt bé, però si hi penseu poden portar a una parado-
xa, aquestes paraules, i, diguéssim, si s’apliquessin, ho 
aposten tot al progrés tecnològic, no? Que és que a més 
progrés tecnològic no vol dir que finalment s’acabi con-
sumint menys, sinó que moltes vegades més progrés 
tecnològic, amb estalvi i amb eficiència, acaba gene-
rant una demanda major d’energia perquè s’acaba aug-
mentant la productivitat, etcètera, i l’activitat. Per tant, 
la paraula clau aquí per nosaltres és «contenció», és a 
dir, voluntat de reduir el consum energètic, a més a més 
de l’estalvi i l’eficiència, òbviament.

«Establir mesures estructurals de solució a la pobresa 
energètica.» Bé, nosaltres tenim una esmena a la mo-
ció d’Esquerra Republicana, finalment –que es parlarà 
després– no acceptada, en què no només demanàvem 
que es prorrogués el període de carència, per dir-ho 
d’alguna manera, del pagament de l’energia, o sigui, 
de la factura de l’electricitat a aquelles famílies que 
no arribessin a poder-ho pagar, sinó que, a més a més, 
això se resolgués, diguéssim, pel mercat elèctric, pe-
rò, mentre no fos aprovat, amb recursos públics. Fi-
nalment no es votarà i, per tant, continuarem a les ma-
teixes. Però, en tot cas, no trobem..., diguéssim que és 
molt inconcret dir «establir mesures estructurals de 
solució a la pobresa energètica».

I, finalment, «transformar l’Icaen en una agència d’ener-
gia a Catalunya». No hem acabat d’entendre en con-
cret per què, és a dir, què ha de fer de diferent, on ha 
d’actuar, en quines prioritats. És a dir, el simple enun-
ciat de dir «transformar una institució en una agèn-
cia»..., no hem pogut establir exacte o discernir en què 
seria útil.

Per tant, en algunes coses votarem a favor, en altres en 
contra, i sobretot ens basarem en les esmenes d’Inicia-
tiva.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari Popular, té 
la paraula la diputada María José Garcia Cuevas.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta. Honorable conseller, señoras y se-
ñores diputados, hay un principio que este Parlamento 
y este Gobierno deberían asumir para que nuestro tra-
bajo en el ámbito de la energía sirva para algo: Cata-
luña forma parte del sistema eléctrico español, que es 
autónomo y soberano; no existe ningún sistema eléc-
trico catalán autónomo ni soberano, igual que no hay 
sistema eléctrico barcelonés o ampurdanés.

Las centrales ubicadas en Cataluña no son centrales 
catalanas, no decide el conseller Puig sobre ellas; son 
inversiones de sus accionistas, que serán catalanes, es-
pañoles o italianos, y vierten la energía que producen 
en el sistema eléctrico español.

Las interconexiones con Francia tampoco son catala-
nas, y responden a una estrategia de seguridad de inte-
gración europea para todos los españoles, también los 
catalanes. Las líneas de transporte que cruzan el terri-
torio catalán, el gallego o el aragonés son españolas; 
las líneas de media y baja de las empresas distribui-
doras son de sus accionistas, que serán o no catalanes. 
Los objetivos 20-20-20 no los ha suscrito Cataluña, si-
no España como estado, que es quien los tiene que te-
rritorializar. Por ejemplo, el parque eólico de Aragón 
también es catalán, porque beneficia a todos los es-
pañoles. Y el déficit de tarifa es, lamentablemente, de 
todos los españoles y también de los catalanes, porque 
se convirtió en un grave problema a partir de decisio-
nes equivocadas de un gobierno de España socialista 
que gobernó también con los votos catalanes. Y go-
bernó para todos los españoles, también para los ca-
talanes.

Esta es la realidad, y hablar de otras cosas no es se-
rio, no es eficaz, es una pérdida de tiempo. Lo dijimos 
hace año y medio cuando ofrecimos nuestra ayuda al 
Gobierno para consensuar un plan de la energía para 
Cataluña que sirviera para algo, y lo repetimos ahora: 
seguir con el monotema de la soberanía energética, las 
estructuras de estado y las decisiones sobre competen-
cias que son del Estado es una dejación de funciones, 
porque se ocupan ustedes de lo que no les compete. 
Y también es una irresponsabilidad, porque están ge-
nerando una frustración colectiva también en el ámbi-
to de la energía.

Por tanto, si este Gobierno quiere hacer en energía un 
plan y una acción que sirvan para algo debería enten-
der, aceptar y centrarse en sus obligaciones y en sus 
competencias. El PSC nos plantea ahora la redacción 
de un plan nacional de transición energética. No sa-
bemos si es la transición nacional a la independencia 
energética de Convergencia y Unió o si es la transición 
al modelo energético socialista, por si no hubiéramos 
tenido suficiente con siete años de tripartito, gobier-
no que imposibilitó la implantación de las renovables 
en Cataluña y que se aseguró de paralizar la interco-
nexión con Francia. O si no hubiéramos tenido sufi-
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ciente con siete años de Zapatero, campeón del mun-
do de renovables insostenibles que condujo el sistema 
eléctrico al colapso financiero.

El modelo socialista, como ven, no conoce la modera-
ción. Tampoco parece conocer, a juzgar por la mezcla 
de conceptos, competencias y realidades de la inter-
pelación y la moción del señor Sabaté, las necesida-
des de nuestro sistema y los requisitos de nuestros 
ciudadanos, que no quieren sufrir cortes de suminis-
tro, que quieren viajar en el AVE a trescientos quiló-
metros por hora, lo que no se puede hacer hoy entre 
Barcelona y la frontera porque las redes no lo sopor-
tan, y que no quieren pagar el doble en la factura eléc-
trica que la media de los europeos porque tengamos 
renovables insostenibles.

No compartimos la filosofía energética que subyace 
en el planteamiento del PSC, que ha tenido siete años 
y dos gobiernos, el de España y el de Cataluña, para 
demostrar el fracaso de su modelo.

Tampoco compartimos su miopía competencial, se-
ñor Sabaté, porque sigue planteando al Govern que to-
me decisiones que no se toman aquí. Nosotros pensa-
mos que el Gobierno tiene que centrarse en ejercer sus 
competencias con lealtad, realismo, audacia y sensa-
tez. Creemos que se tienen que recuperar y aplicar los 
principios que quedaron aprobados en la Moción 8/IX 
y las resoluciones 221, 222, 223 y 423/IX.

Nosotros volvemos a manifestar nuestra voluntad y 
nuestra actitud constructiva para que Cataluña sea 
puntera y lidere un modelo energético mejor para to-
da España, pero eso no es en absoluto ni el espíritu ni 
el contenido de la moción del PSC. No apoyaremos 
la moción que han transaccionado, porque no confia-
mos en el planteamiento energético que subyace, con 
propuestas irrealizables, que no nos competen o que 
son directamente negativas para la competitividad y 
la sostenibilidad del sistema. Nos abstendremos o apo-
yaremos aquellos puntos que son nuestra competen-
cia, que fomentan la sostenibilidad medioambiental 
con cierto realismo.

En definitiva, no cuenten con nuestro apoyo para se-
guir perdiendo el tiempo fabricando frustraciones co-
lectivas.

La vicepresidenta primera

Senyora diputada...

María José Garcia Cuevas

Pediríamos voto separado de los puntos 1.c y 1.e, por 
una parte, y por otra parte, 1.f, g, i, j y punto 3.

Gracias, presidenta, conseller, señoras y señores dipu-
tados.

La vicepresidenta primera

Per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula el 
diputat Xavier Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, presidenta. Senyor Fernández Teixidó, 
a partir d’ara les converses privades entre vostè i jo o 
les gravem o jo també ho explicaré tot, perquè... (Re-
mor de veus.) No, no. No, no, li faré el favor a vostè 
i al Govern de no explicar la conversa del dimecres 
a la nit. (Forta remor de veus.) Deixem-ho aquí –dei-
xem-ho aquí, deixem-ho aquí. (Veus de fons.) Vostè ja 
ho sap.

La vicepresidenta primera

Un moment, senyor diputat.

Xavier Sabaté i Ibarz

Però, miri, vostès...

La vicepresidenta primera

Un moment, senyor diputat. Senyor diputat, un mo-
ment, si us plau. Senyores diputades, senyors diputats, 
va, vinga, una mica de tranquil·litat, va. Gràcies.

Xavier Sabaté i Ibarz

Gràcies. Vostè ve aquí, senyor Fernández Teixidó, tot 
seràfic i bona persona i diu: «Com pot ser que no ens 
posem d’acord en un tema tan important per al país, 
quan resulta que nosaltres venim amb tota la bona 
voluntat del món?» Doncs, senyor Fernández Teixi-
dó, perquè tenim models diferents, és això. Vostès i 
nosaltres en matèria d’energia tenim models molt di-
ferents. Vostès sempre, sempre, sempre voten amb el 
Partit Popular, i així és molt difícil. Perquè aquest mo-
del pro nuclear, aquest model pro fòssils, nosaltres no 
el compartim, ho entén? I ja està i més val que ho re-
conegui d’aquesta manera i no vingui aquí a explicar 
les diferències que ha tingut amb un diputat sense ni 
tan sols haver defensat ni una sola de les tres esmenes 
que tenien.

I escolti, senyor Fernández Teixidó, si només tenien 
tres esmenes, espero..., quatre, bé, la primera més o 
menys de caràcter tècnic, eh?, si vol ara les analitzem. 
Però si només tenien tres esmenes, per què no voten 
tota la resta de la moció? Jo espero que demanin vo-
tació separada i al final ens votin una bona part de la 
moció.

I evidentment, pel que fa a les nuclears, no ens podem 
posar mai d’acord, ja ho veig.

Senyor Herrera i senyor Sanglas, ara els explicaré per 
què vostès no tancaran mai una nuclear; ara els ho ex-
plicaré, en els cinquanta-cinc segons que em queden. 
Perquè si vostès pretenen que es tanquin quan acabi 
el permís provisional –tots són provisionals, eh?, vos-
tès saben que les centrals nuclears catalanes no tenen 
permís definitiu de funcionament–, com que aques-
tes tenen uns mecanismes de renovació dels permisos 
que estan taxats i si els compleixen, i segons el Con-
sejo de Seguridad Nuclear els compleixen sempre, si 
no posem un any per tancar-les..., si no volen quaran-
ta, posin trenta-cinc, trenta, els que vulguin vostès, 
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però si no posen un any determinat no les tancaran 
mai. Per això nosaltres posem els quaranta, perquè, 
a més a més, internacionalment... (Veus de fons.) Sí, 
i només al final hi ha tres o quatre anys de diferèn-
cia. Senyor Sanglas, si jo li votaré després la seva! 
No importa. Perquè jo crec que val la pena que els 
que estem per tancar les nuclears algun dia ens posem 
d’acord, i per petites diferències..., jo li demano que 
ho reconsideri i que voti també la nostra, perquè nos-
altres també ho farem.

I res més. Espero que hi hagi el màxim consens, per-
què, senyor Fernández Teixidó, senyor conseller, 
nosaltres continuem pensant que el més important 
d’aquesta moció és el primer punt, on nosaltres, com li 
vam fer l’altre dia en la interpel·lació...

La vicepresidenta primera

Senyor diputat...

Xavier Sabaté i Ibarz

...faríem un gran pacte per l’energia, que vostès hau-
rien de propiciar.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Cridem a votació.

Petició de votacions separades. (Pausa.) Senyor San-
glas?

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, presidenta, per votar separadament el punt 1.d, el 
punt 1.j, el punt 4 i el punt 5.

La vicepresidenta primera

Senyor Herrera...

Joan Herrera Torres

Per al·lusions, trenta segons?

La vicepresidenta primera

Trenta segons, molt bé.

Joan Herrera Torres

Gràcies. Senyor Sabaté, sap per què no tancarem mai 
les nuclears? Perquè quan hi ha qui governa a Ma-
drid –el Partit Socialista–, es planteja un consell de 
seguretat nuclear independent i no ens en sortim. No 
ho aconseguim, perquè quan s’ha de tancar Garoña  
a quaranta anys hi ha qui li dóna la vida més enllà dels 
quaranta anys.

Miri, a mi em sembla molt bé la seva conversió a la fe 
ecologista ara, no?, però jo he estat a Madrid, eh?, jo 
he vist el senyor Zapatero dir unes coses i fer-ne unes 
altres en matèria nuclear.

I, miri, a mi el que em sap greu és que teníem un acord 
quan vostès governaven, fins al 2026, en nuclears i...

La vicepresidenta primera

Senyor Herrera, els seus trenta segons s’han esgotat.

Joan Herrera Torres

...vostès avui plantegen fins a quaranta anys.

La vicepresidenta primera

Votacions separades? (Pausa.) Senyor Turull...

Jordi Turull i Negre

Sí, presidenta. Demanem votació separada de l’1.c, 
1.e, 1.f, 1.g, 1.l i el punt 3.

La vicepresidenta primera

Senyora Garcia Cuevas, ha demanat votació separa-
da. Ja els dic que votarem punt per punt i apartat per 
apartat, eh? D’acord? (Pausa.) Senyora Mejías? (Pau-
sa.) D’acord. (Xavier Sabaté i Ibarz demana per par-
lar.) Senyor Sabaté, per al·lusions, per contradiccions, 
per...?

Xavier Sabaté i Ibarz

Per respondre simplement quinze segons al senyor 
Herrera.

La vicepresidenta primera

N’hi dono trenta, però..., trenta.

Xavier Sabaté i Ibarz

No, quinze, quinze. L’únic partit que ha tancat una nu-
clear és el socialista, i vostè ja ho sap. No per cridar 
més es tanquen les nuclears, sinó per tenir postures 
que són més raonables.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Molt bé. Doncs, començarem les votacions. Tal com 
he dit, ateses les diverses peticions de votacions sepa-
rades, votarem apartat per apartat i punt per punt.

De manera que ara sotmetrem a votació del punt 1 
l’apartat a –punt 1.a.

Comença la votació.

El punt 1 ha estat rebutjat per 59 vots a favor i 61 en 
contra.

Ara votarem el punt 1.b.

Comença la votació.

El punt 1.b ha estat rebutjat per 60 vots a favor i 62 en 
contra.
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Ara votarem el punt 1.c.

Comença la votació.

El punt 1.c ha estat aprovat per 122 vots a favor.

Votarem el punt 1.d.

Comença la votació.

El punt 1.d ha estat rebutjat per 23 vots a favor, 79 en 
contra i 20 abstencions.

Ara votarem el punt 1.d.2, o 1.d bis.

Comença la votació.

El punt 1.d.2 o 1.d bis ha estat rebutjat per 54 vots a 
favor, 63 en contra i 5 abstencions.

Ara votarem el punt 1.e.

Comença la votació.

El punt 1.e ha estat aprovat per 118 vots a favor i 3 abs-
tencions.

Ara votarem el punt 1.f.

Comença la votació.

El punt 1.f ha estat aprovat per 103 vots a favor i  
19 abstencions.

Votarem el punt 1.g.

Comença la votació.

El punt 1.g ha estat aprovat per 103 vots a favor i  
19 abstencions.

Ara votarem el punt 1.h.

Comença la votació.

El punt 1.h ha estat rebutjat per 59 vots a favor i 63 en 
contra.

Ara votarem el punt 1.i.

Comença la votació.

Foment de l’autoconsum, 1.i.

El punt 1.i ha estat aprovat per 106 vots a favor i  
16 abstencions.

A continuació, votarem el punt 1.j.

Comença la votació.

El punt 1.j ha estat rebutjat per 39 vots a favor, 67 en 
contra i 16 abstencions.

A continuació, votarem el punt 1.k.

Comença la votació.

El punt 1.k ha estat rebutjat per 56 vots a favor, 63 en 
contra i 3 abstencions.

Tot seguit, votarem el punt 2.

Comença la votació.

El punt 2 ha estat rebutjat per 50 vots a favor, 69 en 
contra i 3 abstencions.

Seguidament votarem el punt 3.

Comença la votació.

El punt 3 ha estat aprovat per 106 vots a favor i 16 abs-
tencions.

Seguidament votarem el punt 4.

Comença la votació.

El punt 4 ha estat rebutjat per 39 vots a favor i 83 en 
contra.

Seguidament votarem el punt 5.

Comença la votació.

El punt 5 ha estat rebutjat per 33 vots a favor, 83 en 
contra i 6 abstencions.

A continuació, votarem el punt 6.

Comença la votació.

El punt 6 ha estat rebutjat per 56 vots a favor, 63 en 
contra i 3 abstencions.

I, finalment, votarem el punt 7.

Comença la votació.

El punt 7 ha estat rebutjat per 59 vots a favor i 63 en 
contra.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política energètica (tram. 302-00131/10)

Passem al punt catorzè de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre  
la política energètica, presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Per expo-
sar la moció té la paraula el diputat Marc Sanglas.

(Remor de veus.)

Marc Sanglas i Alcantarilla

Presidenta... En tot cas, després del soroll d’ambient, 
si els sembla, començaríem. Primer de tot, presentem 
aquesta moció després del debat, de la interpel·lació 
que vam fer fa quinze dies, on ja vam posar de mani-
fest les mancances, les deficiències de l’actual sistema 
elèctric, la qual cosa veníem..., i això és el que pro-
posem en aquesta moció, un seguit de propostes que 
esperem que trobin el suport majoritari de la cambra, 
bàsicament en un intent, primer, de constatar alguns 
efectes, de posar en coneixement algunes situacions, 
i en tot cas també amb la voluntat d’establir algunes 
solucions.

Primer de tot, m’agradaria agrair les aportacions de 
la resta de grups parlamentaris, que han permès en-
riquir i matisar segurament en alguns punts aquesta 
moció, i, per tant, agrair molt l’aportació de la resta de 
grups parlamentaris. En algun cas no hem acceptat les 
esmenes, no perquè no hi creguéssim, sinó –especial-
ment em dirigeixo al Grup d’Iniciativa– perquè bàsi-
cament algunes ja es trobaven recollides en el mateix 
text. I en alguns punts hi ha hagut unes transaccions 
també que han permès anar afinant els punts. Per tant, 
des d’aquest punt de vista penso que ens podem sentir 
satisfets. Com hem manifestat també amb anterioritat, 
i alguns anteriors portaveus manifestaven, aquests te-
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mes són cabdals, aquests temes són de país, i, per tant, 
diguem-ne, poc partidisme ens sembla que hem de fer, 
sinó en tot cas intentar buscar solucions.

En definitiva, deixin-me que resumeixi una mica, i 
després em pronunciaré sobre les esmenes en el se-
gon torn. El que venim a demanar en el primer punt 
de la moció és que el Govern i el Parlament defen-
sin les competències de la Generalitat, ja sigui a tra-
vés d’un recurs davant del Tribunal Constitucional, o 
interposant contenciós administratiu. Ens trobem da-
vant d’una regressió legislativa. En tot cas, en el dar-
rer punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió podrem ja 
analitzar a bastament la interposició d’un recurs da-
vant del Tribunal Constitucional contra la Llei del 
sector elèctric. Però ens sembla que hi han altres nor-
matives molt escampades, molt difuminades pel pa-
norama. Però que, en tot cas, el Partit Popular s’ha 
dedicat a anar espigolant i anar marcant un seguit 
de normatives que ataquen un sistema elèctric, com 
ens sembla, des del nostre punt de vista, que hauria 
de ser, més democràtic, i que en tot cas no estigués 
a l’abast..., no només estigués al servei d’una certa 
casta extractiva que es dedica a xuclar els recursos 
dels ciutadans i de les ciutadanes, sinó que, en tot cas, 
realment el que hem de configurar i hem de constituir 
és un sistema elèctric que doni sortida i doni beneficis 
als ciutadans.

En tot cas, també demanem la creació d’una comis-
sió d’experts. Ens sembla que el Govern de la Gene-
ralitat, malgrat aquesta actuació del Govern de l’Es-
tat, expansiva en el sentit d’eliminar i limitar molt 
les competències del Govern de la Generalitat..., ens 
sembla que tenim alguna escletxa per on ens podem 
escapar. Per tant, el que reclamem i demanem és la 
creació d’una comissió d’experts que, en tot cas, estu-
diï aquells temes pels quals la Generalitat pugui con-
figurar un sistema elèctric propi, i en quins punts pot 
influir en el preu de l’energia, evidentment a la baixa. 
Per tant, des d’aquest punt de vista el que ens interessa 
és: si cal establir algun tipus de normativa reguladora, 
algun impost, que d’acord, però que, en tot cas, això 
no ha d’anar en benefici de les elèctriques, sinó que ha 
d’anar a redundar en benefici dels ciutadans.

Demanem i reclamem a l’Estat una auditoria energè-
tica que replantegi tots els costos de generació i de 
composició del dèficit tarifari. Ens sembla que l’actual 
sistema de control d’aquest dèficit tarifari no s’adiu a 
la realitat, i que, per tant, diguem-ne, no podem, els 
ciutadans, haver d’anar pagant aquestes qüestions sim-
plement perquè algú ha fet malament els càlculs.

Pel que fa al tema de la pobresa energètica, retirem 
el punt 4 de la nostra moció, bàsicament perquè en el 
Ple –el 4.b, perdó, de la nostra moció– d’ahir ja es van 
aprovar algunes qüestions referents a pobresa ener-
gètica. Per tant, ens sembla que superen el que es va 
aprovar ahir en l’àmbit de la nostra proposta. I, per 
tant, el que fem és retirar de la nostra moció el punt 
4.b. Però, en tot cas, sí que demanem i reclamem la 
reunió immediata de la Taula de la Pobresa Energè-
tica per tal que comenci a instrumentar algunes pro-
postes.

En l’àmbit, diguem-ne, de... Demanem també el re-
buig al Decret 102/2014, el qual preveu allargar la vi-
da útil de les centrals nuclears. Ens sembla que –i pre-
cisament aquesta setmana es complien tres anys de 
l’accident de Fukushima– el tema de l’energia nuclear 
no és un tema que es pugui plantejar tranquil·lament, 
sinó que és un tema on hem d’anar molt amb compte. 
Per tant, el nostre sistema, actualment dependent de 
la nuclear, ha de tendir a baixar la dependència de les 
nuclears cada vegada més. Per tant, des d’aquest punt 
de vista el que demanem ja també és un calendari al 
Govern espanyol, un calendari de tancament d’aques-
tes centrals nuclears.

Demanem al Govern també una revisió del Pla de 
l’energia...

La vicepresidenta primera

Senyor Sanglas...

Marc Sanglas i Alcantarilla

...en el qual aposti per les energies renovables, la ge-
neració distribuïda, l’autoconsum i l’estalvi i l’eficièn-
cia energètica. Ens sembla que és per aquest camí que 
hem de seguir. També demanem, a més a més, que per 
part del Govern, a través de la renegociació dels crè-
dits de l’ICF, es doni suport a les persones que han fet 
inversions... (La vicepresidenta primera retira l’ús del 
micròfon a l’orador i aquest continua parlant uns mo-
ments.)

La vicepresidenta primera

Han presentat esmenes quatre grups parlamentaris. 
Per defensar les del Grup Parlamentari Socialista, té 
la paraula el diputat Xavier Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

En fi, gràcies, presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats... Senyor Sanglas, ja coneix la nostra postura. No-
més havíem presentat dues esmenes, que ens sembla-
ven importants. La primera, per insistir en el tema 
de l’autoconsum sense peatges, i per tant, amb això 
a vostès els completàvem un punt de la seva moció, 
quan deia que en el termini d’un mes una comissió 
d’experts en matèria energètica inclogui també repre-
sentants del Govern i membres d’organitzacions so-
cials que estudiï els mecanismes legals dels quals dis-
posa la Generalitat. Nosaltres entenem que sí, que ja 
en disposa, però en fi, no sobrarà aquesta mesura que 
vostè proposa.

Vostè sap que nosaltres ens hem referit en nombro-
ses ocasions a l’article 133 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, que atorga a la Generalitat les competèn-
cies compartides en tot allò que passi, en definitiva, 
en matèria d’energia al nostre país, i, per tant, també 
en matèria d’energia elèctrica. De forma que el Go-
vern de l’Estat gairebé no podria ni legislar sense te-
nir en compte..., no pot legislar sense tenir en compte 
l’opinió, com a mínim l’opinió..., sense ser escoltada 
la Generalitat. I, per tant, tot això que ha anat legis-
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lant aquests dos anys..., singularment, la reforma del 
sector elèctric, que Convergència li ha donat suport, 
per cert, i avui sembla que recorrerem, que hi estarà 
d’acord, fins i tot; és, en fi, un contrasentit, no?, que els 
diputats i diputades de Convergència i Unió al Con-
grés dels Diputats hagin donat suport a la reforma del 
sector elèctric, i avui –espero que sí, que es confirmi– 
donin suport a la presentació d’un recurs d’inconstitu-
cionalitat.

Per tant, ens sembla que és molt important; és a dir, 
l’autoconsum s’ha de permetre. I, a més, sense peat-
ges. Tots sabem què és el que voldria dir això. Tots 
sabem, de tota manera, que a les grans empreses elèc-
triques això els costa d’assumir-ho, perquè va en detri-
ment del que és la seva quota de mercat. I després, li 
havíem afegit, també, l’apartat en què nosaltres conti-
nuem insistint, també, al llarg d’aquests tres anys, que 
és el d’un pla de reactivació econòmica de les comar-
ques que tenen nuclears en el nostre país.

En fi. Al final, sobre aquest punt, tal com ha que-
dat redactat, també ens abstindrem, senyor Sanglas,  
perquè –ja li ho he dit abans– nosaltres estem con-
vençuts que és més progressista la nostra mesura, la 
nostra postura de tancar les nuclears si fixem una data 
concreta, una edat o un any, que no pas tal com l’han 
redactat vostès. És a dir, si vostès volen que les nu-
clears es tanquin al final dels permisos d’explotació, 
posin-hi l’any en què acaba el permís d’explotació, de 
les dues d’Ascó i de la de Vandellòs. Perquè, si no, tal 
com està redactat, així, si el Govern de l’Estat que hi 
hagi en el seu moment es pren al peu de la lletra el 
que vostès i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa diuen en aquest redactat, si es 
compleixen les condicions de seguretat perquè les nu-
clears puguin continuar funcionant, tindran el permís 
prorrogat. A més a més, sine die, ja li ho dic ara.

Per tant, recomano, ja que avui sembla que no ho can-
viaran, que en la pròxima ocasió, si és que volen re-
metre-ho a una data concreta, posin almenys l’any 
concret, o diguin l’edat en què pensen que s’han de 
tancar les nuclears en el nostre país. Nosaltres con-
tinuem pensant que és millor als quaranta anys, que 
d’aquesta manera espero que quan arribi aquesta data 
les puguem substituir i que les comarques on ara estan 
situades tinguin suficients plans i oportunitats de re-
activació econòmica perquè no es perdin els llocs de 
treball que nosaltres estem perseguint.

Moltes gràcies, presidenta.

La vicepresidenta primera

Per presentar les esmenes del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, té la paraula la diputada Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gracias, señora presidenta. Señores diputados, seño-
ras diputadas... Con esta moción de Esquerra Republi-
cana de Catalunya tenemos la oportunidad de seguir 
hablando de un tema tan importante como es la ener-
gía, y de poder añadir algunas cosas que no hemos te-

nido oportunidad de hacer en la moción del Partido 
Socialista.

Esta moción, como digo, del partido de Esquerra Re-
publicana de Catalunya nos hace también consta-
tar tres grandes cosas. Una, que ustedes siguen en la 
senda de alimentar el victimismo contra el Gobierno 
de España. Pero eso no es ninguna novedad. Es de-
cir, comprobamos que siguen ustedes haciéndolo. La 
segunda es que tienen ustedes cero capacidad de au-
tocrítica –cero. Pero no solo como Esquerra Republi-
cana de Catalunya, sino en general, autocrítica con 
lo que ha hecho el Gobierno de la Generalitat en los 
diferentes gobiernos de la historia de la democracia. 
Y, tercera, constatamos que hay afirmaciones, en esta 
moción, que son propias de un mundo paralelo, por-
que al mundo real realmente no pertenecen.

Primero, el victimismo: «España nos impone», «Es-
paña nos ahoga», «España ha hecho una regresión le-
gislativa»... Señores, díganselo ustedes también a sus 
compañeros de viaje, a sus socios de gobierno, a los 
señores de Convergència i Unió. ¡Si han votado tam-
bién a favor de todas estas normativas y estas refor-
mas en el Congreso de los Diputados! ¿Cómo que el 
Gobierno de España? El Gobierno de la Generalitat, 
el mismo partido del Gobierno de la Generalitat des-
de el Congreso de los Diputados ha hecho que hoy los 
catalanes suframos este sector energético.

Además ustedes, como siempre, llenan sus mociones 
de cosas que no se tienen por qué debatir aquí. Yo me 
pregunto: ¿qué hacen sus representantes en el Con-
greso de los Diputados, los representantes de Esque-
rra Republicana? ¿Duplican la tarea?, ¿o simplemente 
ellos no hacen nada? ¿Se las hacen ustedes? Estos son 
temas muy interesantes, pero la mayoría de ellos se 
deben debatir donde tienen las competencias, que es 
en el Congreso de los Diputados. Que también esto va 
por los señores del Partido Socialista, que en su mo-
ción también se centraban, en gran medida, en pedirle 
al Gobierno del Estado, ¿no?

Segundo: cero autocrítica. La Generalitat de Catalu-
nya tiene competencias compartidas en materia de 
energía, según el artículo 133. Las tiene. ¿Qué pasa? 
Pues que no las han utilizado, o las han utilizado mal. 
¿Datos objetivos? Bueno, el señor Sabaté el otro día 
recordaba algunas cifras muy interesantes. En otras 
comunidades autónomas, que sufren la misma regu-
lación del malvado Estado, tienen el doble de energías 
renovables en algunos de los sectores –el doble. Y eso, 
¿por qué es? ¿Porque el Gobierno de España es malva-
do, o porque nosotros desde aquí no hemos hecho las 
cosas bien?

Teniendo en cuenta, además, que hemos tenido un go-
bierno, durante siete años, con un partido que se au-
tocalifica de «ecologista». Eso podría haber sido una 
gran oportunidad para hacer un despliegue a las ener-
gías renovables, cosa que se ha comprobado que no 
ha sido así. Y no hay más que escuchar las compa-
recencias que hemos tenido en la Comisión de Em-
presa y Ocupació de representantes del sector eólico. 
¡Las oportunidades que hemos perdido, en Cataluña, 
de parques eólicos! Porque, concretamente, un partido 
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que era muy ecologista ponía muchísimas trabas para 
realizar nuevos parques eólicos. Y al final estamos en 
una posición de desventaja respecto a otras comunida-
des autónomas.

Y, tercero, que ustedes pues incluyan afirmaciones 
que son propias de un mundo paralelo. No existe un 
mercado, un sistema energético catalán. No existe. 
Y además es que no sería positivo que existiera, por-
que a mayor fragmentación del mercado, del siste-
ma, menos competencias –menos competencias–, 
menos transparencia. Por tanto, no sería ni siquiera 
positivo.

Pero bueno, entrando en algunos puntos de la moción, 
estamos de acuerdo en que el tema de los purins y de 
los productores de energías fotovoltaicas han sufrido 
un cambio legislativo por parte del Gobierno de Espa-
ña, con el apoyo de Convergència i Unió, que ha afec-
tado a sus legítimos intereses, a sus inversiones. Y es-
to ha generado una inseguridad jurídica que no nos la 
podemos permitir. Y por eso insistimos tanto desde 
Ciutadans en la importancia de la seguridad jurídica. 
Los inversores, los pequeños inversores, las grandes 
empresas tienen que tener tranquilidad para dejar su 
dinero en Cataluña. Y, por tanto, todos estos cambios 
legislativos, todas estas derivas separatistas lo que ge-
neran es inseguridad jurídica. Y lo mismo que ustedes 
piden en estos sectores, también podrían pedirlo para 
el resto de sectores y abandonar, por cierto, su deriva 
separatista.

Y estamos de acuerdo en algunas otras cosas. Hay 
que reformar, revisar el Plan de la energía de Catalu-
ña. Totalmente de acuerdo, pero no por lo que ustedes 
dicen en su moción, que solicitan que se modifique 
por los cambios legislativos del Gobierno de España. 
No, no; no solo por eso. Y, si no, le insto a que revise 
las comparecencias, por ejemplo, de empresarios del 
sector eólico en la Comisión de Empresa y Ocupació, 
que le expliquen por qué ese plan se tiene que revisar. 
Y no es culpa de Madrid, no es culpa solo de los cam-
bios normativos.

Totalmente de acuerdo en la auditoría de costes por 
parte del Gobierno de España, y en que tengamos un 
sector eléctrico más transparente y con un precio de 
la energía más adecuado a los costes reales de pro-
ducción.

Por tanto, en todo lo que sea de sentido común, le da-
remos apoyo a su moción. Pero, desde luego, utilicen 
ustedes su capacidad desde el Congreso de los Dipu-
tados, y que sus compañeros trabajen para el beneficio 
de todos... (La vicepresidenta primera retira l’ús del 
micròfon a l’oradora i aquesta continua parlant uns 
moments.)

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, té la paraula el diputat Marc 
Vidal.

Marc Vidal i Pou

Gràcies, senyora presidenta. Bon dia. Senyora Arri-
madas, autocrítica tota, però pot estar segura que du-
rant els set anys que va estar governant el Govern d’es-
querres és quan més es va fer per les energies netes. 
Podem mirar fins a on vam arribar i fins a on no.

Senyor Sanglas, començar dient-li que vaig seguir 
amb interès la seva interpel·lació i que els bons pro-
pòsits que vostè va expressar allà són totalment coin-
cidents amb els nostres bons propòsits. Per això vam 
suposar que la moció que presentaria seria una expres-
sió en forma de proposta d’un model alternatiu al que 
tenim en aquests moments a Catalunya. Sí que és cert 
que s’hi veu reflectida, en aquests molts propòsits, una 
part del que seria aquest model alternatiu, i per això 
votarem a favor, però ens hauria agradat anar una mi-
ca més enllà. Una mica més enllà en la concreció d’al-
gunes accions, o bé en la clarificació del model, de 
quin és el model de present i de futur que volem per 
al nostre país. Que no sigui que ho fien tot al que no 
ens deixa fer España i que quan..., si algun dia podem 
ser capaços de prescindir d’Espanya, com vostès de-
manen, acabem fent el mateix. Perquè resulta que els 
interessos de l’oligopoli són transnacionals i tenen ser-
vidors comuns.

Estava bé que vostès haguessin fet un acte de contrició 
renegant de l’eficàcia del decret que el Govern al qual 
vostès donen suport, i que van aprovar amb els seus 
vots..., que retardava i que acumulava el deute energè-
tic de les famílies. En el punt es quedaven curts. Re-
coneixien que no havia funcionat, però no demanaven 
que es retirés. Nosaltres teníem una esmena que de-
manava que es retirés, que es definís amb claredat la 
vulnerabilitat i la responsabilitat de les empreses ener-
gètiques i del Govern, per garantir l’accés de l’energia 
com un servei bàsic, que sí que ho diem, que és un 
dret. I per això havíem presentat una esmena. El que 
passa, que, bé, com que hàbilment l’han retirat –ben 
jugat–, doncs, no tindrem ocasió ni d’abstenir-nos ni 
de votar-ho en contra.

En tot cas, en un altre tema: agraïm, des de la pers-
pectiva territorial, que hagin inclòs el text que ens van 
presentar des de la plataforma «No a la MAT» –la 
MAT Selva–, que va donar peu a fer una proposta de 
resolució que debatrem entre tots els grups, espero, en 
comissió, de manera que avui aquí es pugui visualit-
zar i aprovar el rebuig d’aquest Parlament a la MAT, i 
especialment al ramal que està previst entre Santa Co-
loma de Farners i Riudarenes.

I en el tema de les nuclears, coincidim. Coincidim 
també en el fet que cal un calendari de tancament. 
I sense ambigüitats. Nosaltres proposàvem 20, 21. Al 
final hem arribat a una transacció. Però, en qualsevol 
cas, jo crec que hem de dir clarament allò de «Nu-
clears? No, gràcies», amb total contundència. I, a més 
a més, retirant el reial decret que permet l’allargament 
de la vida útil d’aquestes centrals. Per tant, com que 
hem arribat a una transacció, cap problema.

A més a més de les nuclears, calia i cal que vetllem 
per l’efecte del real decreto en empreses amb plantes 
de cogeneració, com algunes papereres. I crec que es 
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poden arribar a salvar molts de llocs de treball, i tam-
bé plantes de tractament de purins, o plantes de bio-
gàs. I també per a les centrals de biomassa, que hau-
rien d’adaptar els seus plans especials a l’estratègia 
per promoure l’aprofitament de la biomassa. En això 
hem arribat a una transacció, també.

El que passa, que en el fons estem parlant de model 
–estem parlant de model. Quan el conseller Puig res-
ponia a la seva interpel·lació, definia un model ener-
gètic. Vostè el va definir. I, bé, quan parlava, allò, per 
una banda, definia un model que li mereixeria l’ator-
gament del títol d’ecologista d’honor, gairebé, perquè 
parlava del pla en energia, de l’estalvi, de l’eficiència, 
de la reducció de la dependència amb l’energia, etcè-
tera. Però, per l’altra banda, també es queixava que 
l’oligopoli privat no permetia la lliure competència, el 
lliure mercat a casa nostra. I aleshores, potser li hau-
rien de donar el títol de liberal destacat de l’any.

La pregunta seria: comparteixen vostès aquest model 
energètic, basat en el concepte neoliberal de la ges-
tió energètica i no en un servei de primera necessitat  
o en un dret, que és el que hem de garantir als ciuta-
dans? El comparteixen, o li faran canviar aquesta vi-
sió del model futur de país, al model? Perquè per nos-
altres queda clar que hauria de ser un servei bàsic, 
hauria de ser un dret. I no és això el que està passant 
a Cata lunya.

Per això hem presentat esmenes que no ens han accep-
tat. I ens sap greu. No ens han acceptat crear una so-
cietat pública d’energia que pugui oferir energia més 
accessible. No ens han acceptat fer una auditoria ener-
gètica independent que revisi la metodologia de retri-
bució de la producció, etcètera. No ens han acceptat 
la presentació d’una proposta de model energètic per 
a Catalunya basada en un model de generació distri-
buïda. No ens han acceptat que es presentin estratè-
gies per recuperar els sobrecostos elèctrics. I acabo, 
senyora presidenta. Ens han acceptat, això sí, que es 
modifiqui en profunditat el funcionament del mercat 
elèctric. És clar, és que això depèn de Madrid.

En fi, el que voldríem és la concreció de quin és el 
model del nostre país: si el que es deriva d’un dret bà-
sic, realment, que hem de garantir a la ciutadania, o 
el que està sotmès obertament a les lleis del mercat i 
de l’economia. I crec que avui això no haurà quedat 
prou clar ni prou definit, quin és el model que defen-
sem tots plegats.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Mixt, 
té la paraula el diputat Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, molt breument, perquè tot just s’ha abordat una al-
tra moció sobre la política energètica.

Aquesta, òbviament, ja augmenta bastant més la con-
creció i la qualitat de les propostes, diguéssim. Parla 
de molts temes. Nosaltres en destacarem quatre que 

ens semblen especialment rellevants. Però abans vo-
lem fer també una reflexió sobre el seu..., el relat, di-
guéssim, que hi ha inclòs en aquesta moció. No és cap 
crítica; en tot cas, és una reflexió oberta, no? Quan 
parla, en determinat moment, d’un mercat competi-
tiu i basat en l’eficiència. Descriu, diguéssim, o desitja 
que hi hagi un mercat competitiu i basat en l’eficièn-
cia. I, clar, vull dir, el mercat de l’energia a l’Estat es-
panyol és allò més semblant a la famiglia –amb ge– 
mafiosa –amb ge–, és a dir, dels amics, dels coneguts, 
dels favors retribuïts, etcètera, i del repartiment en-
tre poques famílies. Per tant, pressuposar un mercat 
competitiu i basat en l’eficiència és, ara mateix, per 
als grans amants del lliure canvi i de tot plegat, de la 
competitivitat i tal, bàsicament una màfia organitza-
da al mercat elèctric, bàsicament perquè, si no, no els 
funciona el negoci tan rendiblement.

Hi ha una altra disfunció en el relat o..., que diu que el 
Pla de l’energia i el canvi climàtic –diu– «ha de man-
tenir l’aposta decidida per les energies renovables, la 
generació distribuïda i l’autoconsum». «Ha de man-
tenir l’aposta decidida per les energies renovables.» 
O sigui, diguéssim que ara tenim una aposta decidida 
per les energies renovables. Deuen passar molt late-
ralment de la realitat on vivim la resta dels mortals, 
eh? –les energies renovables, això de l’aposta decidi-
da–, perquè realment, deu ser per la crisi, deu ser per 
l’aposta del Govern, deu ser per la manca de pressu-
post, deu ser per mil coses, però d’aposta decidida en 
energies renovables, en generació distribuïda i en au-
toconsum, més aviat poca, escassa o nul·la.

I, llavors, dèiem que hi ha quatre punts importants, 
diguéssim, més enllà de la moció que s’ha presentat 
anteriorment, que és bàsicament auditoria... És a dir, 
certament cal una auditoria, en calen moltes, digués-
sim, d’auditories, en molts llocs, però una auditoria 
que pugui analitzar des de fora i de forma avalada, 
bé, què està passant amb el dèficit tarifari, quant costa 
realment produir l’energia i quants diners ens han es-
tat robant, ens estan robant i encara reclamen que pa-
guem els ciutadans, com bàsicament reclama tothom 
que s’ha fet ric en aquesta crisi, eh?, que li continuem 
pagant la festa després de la crisi, perquè, si no, tam-
poc funcionaria el seu sistema perfecte, competitiu i 
eficient, si no estiguéssim pagant permanentment tots 
nosaltres la festa abans, durant i després.

La Taula de la Pobresa, urgent també convocar-la. Sem-
pre ens dol, diguéssim, que s’acabi convocant abans 
la Taula de la Pobresa que no pas el pacte nacional 
que vam aprovar fa tres o quatre mesos per planifi-
car, no?, un escenari de sobirania energètica a mitjà i 
llarg termini. L’un és un estat o és una administració 
que planifica, que intervé en l’economia, que procura 
redreçar, que procura garantir estructures, etcètera. 
Planificació, això ha desaparegut, diguéssim, això..., 
tothom se n’inhibeix i, per tant, el mercat actua lliu-
rement. I, llavors, el que hi ha és una taula de la po-
bresa, que és bàsicament la funció que li queda a l’Es-
tat enmig de la crisi, que és estat farmaciola, no? Estat 
que, davant de tot, que ja veiem que és injust, que no 
funciona, que no ajuda l’economia, que no ajuda les 
famílies, que no tira endavant, que està mal repartit, 
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etcètera... Aquesta funció ja no la podem complir, per-
què, bàsicament, els estats ara ja no fan això, les ad-
ministracions ja no tenen aquesta responsabilitat. I el 
que fem és convocar una taula de la pobresa per, en 
un dels mals que provoca això, doncs, fer una mica de  
tiretes, no?, i la funció de farmaciola.

L’autoconsum sense peatges, és a dir, les xarxes tanca-
des, l’autoconsum sense peatges, etcètera, és un con-
cepte no gaire important en el nostre sistema d’abas-
tament energètic, però cabdal, cabdal fins i tot per a 
la indústria. Que hi pugui haver sistemes tancats que 
no paguin peatge d’autoabastament energètic, d’auto-
producció energètica, és cabdal per instal·lar indústria 
arreu del territori. I, òbviament, que el Partit Popular 
també faci pagar això a través de..., és surrealista, no? 
Però, en tot cas, en la deriva surrealista general del 
Govern de l’Estat, doncs, això també ho han fet.

I un quart punt –i amb això ja acabo–, que nosaltres 
per error i per una descoordinació –i li ho vaig expli-
car al Marc Sanglas–..., ha aparegut com una esme-
na d’eliminació, etcètera. Ha estat un error nostre. El 
quart punt que volia destacar és, justament, l’oposi-
ció al ramal de la MAT de Santa Coloma de Farners a 
Riudarenes, i conscients que es van celebrar una sèrie 
de consultes populars el mes de gener, amb una parti-
cipació força elevada, per no ser oficials, i que, òbvia-
ment, mostraven la discrepància o l’oposició majorità-
ria, àmpliament majoritària, de la població de la Selva 
que hi hagi un ramal de la MAT que creui la seva co-
marca per abastir, en tot cas, altres comarques.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari Popular, té 
la paraula la diputada María José Garcia Cuevas.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta. Honorable conseller, señoras y 
señores diputados... Los parlamentos serios y los go-
biernos serios se dedican a hablar y a resolver lo que 
les toca. El Gobierno de España se ha puesto en mar-
cha, ha puesto en marcha una reforma eléctrica que 
no es un plan energético nacional, sino una nueva re-
gulación que garantice el suministro eléctrico seguro 
y fiable al menor coste económico y medioambiental 
posible.

En España tenemos un sistema eléctrico suficiente, se-
guro, fiable, diversificado y que respeta la sostenibili-
dad medioambiental según los parámetros de nuestro 
entorno. Sin embargo, tenemos muy cara la electrici-
dad, pagamos una de las facturas más altas de Europa, 
pero que no es suficiente para cubrir los costes del sis-
tema. Así se genera el déficit de tarifa de 10.500 mi-
llones de euros al año de herencia socialista.

El Gobierno Popular empezó a tomar medidas nada 
más empezar a gobernar, y redujo el déficit para el 
2012 de 10.500 millones a 4.500 millones; muchísi-
mo, pero no suficiente, sobre todo teniendo en cuenta 

que la deuda, el conjunto del déficit acumulado, ya se 
acercaba a los 30.000 millones de euros.

Algunos acusan al Gobierno de España de estar obse-
sionado con el déficit. Pues claro. Es que no hay otra. 
Cuando el déficit y la deuda se descontrolan, se cie-
rran los mercados, como le ha pasado a la Generalitat. 
Y si no tienes un estado que te avale, ya saben, corra-
lito a la argentina o rescate a la griega. Sin embargo, 
a base de obsesionarnos con el déficit, estamos hoy en 
175 de prima de riesgo, colocando la deuda al 3,34 por 
ciento, cifras impensables hace solo un año.

Por tanto, la primera responsabilidad del ministerio, a 
la que sería muy positivo que contribuyéramos desde 
Cataluña con propuestas realistas, sensatas, con afán 
de colaboración y no con el tono de confrontación que 
muchos utilizan en este Parlamento, ha sido reducir el 
déficit de tarifa, por la vía de los ingresos o por la vía 
de los costes, dos alternativas.

Por la vía de los ingresos y con una demanda estanca-
da habría supuesto un aumento de tarifas del 20 por 
ciento. Impensable, impensable por justicia social. Sin 
embargo, el dato es importante, porque esto es lo que 
de verdad nos cuestan las políticas energéticas socia-
listas de incentivos a las renovables. Porque no son las 
renovables ni las primas; ha sido su crecimiento des-
controlado lo que ha desequilibrado el sistema.

En 2003, teníamos renovables, no había déficit de tari-
fa y pagábamos primas; ocho años después, en el 2011, 
el consumidor que pagaba cien euros está pagando 
ciento sesenta por la factura de la luz. Una fuerte su-
bida que, sin embargo, no cubría los costes, que se ha-
bían duplicado. Pero no todos los costes habían creci-
do por igual. Para subidas medias del 40 por ciento en 
la energía o en la distribución, las primas a renovables 
habían crecido un 320 por ciento. Para evitar este défi-
cit, el consumidor tendría que haber pasado a pagar de 
cien no a ciento sesenta, sino a doscientos euros.

Sin embargo, sin el efecto primas, sin este crecimiento 
descontrolado de las primas, la factura podría haber 
pasado de 100 a 135 euros sin generar déficit de tarifa.

La reforma eléctrica, por tanto, intenta abaratar el sis-
tema para que el consumidor no sufra los errores de 
las políticas energéticas anteriores, las socialistas, 
pero manteniendo un suministro fiable y diversifica-
do. Para ello se establece un nuevo régimen retribu-
tivo para las instalaciones renovables, para las redes 
y también otras actividades reguladas, como ciclos 
combinados, insularidad, capacidad o interrumpibili-
dad. El criterio es permitir una rentabilidad razonable, 
incentivando la eficiencia, que es un detalle importan-
te que olvidó Zapatero. Las energías renovables segui-
rán siendo fomentadas y protegidas con esta nueva ley, 
y mantienen su prioridad de acceso. Pero hay que te-
ner en cuenta, por una parte, que la energía renovable, 
o la potencia renovable instalada hoy excede ya larga-
mente los objetivos a nivel estatal. Y además de que 
en conjunto, y por la caída de la demanda, en España 
hoy sobra capacidad en el mix de tecnologías.

Reducir y controlar el déficit de tarifa no es la tarea 
que le gusta a ningún gobierno. Es mucho más grati-
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ficante, y también mucho más sencillo, empezar a go-
bernar con superávit, poniendo en marcha políticas de 
expansión, como hizo Zapatero. Lo hizo Zapatero por 
la herencia del Partido Popular. Pero a nosotros nos ha 
tocado otro escenario.

Quedan cosas por hacer, y esta reforma es el primer 
paso. Desde el Partido Popular les pedimos, de ver-
dad, que abandonen la confrontación y los prejuicios. 
Dejen que cada administración decida lo que le toca 
y colaboren con el ministerio en los temas de estado, 
que es lo que le toca a la Generalitat, según el propio 
Estatut. Nos preocupa un conseller, un cargo institu-
cional del Estado en el nivel autonómico, hablando de 
pasar a la ofensiva, de crear estructuras de estado en 
una comunidad autónoma. Malas bases son estas para 
el entendimiento y la colaboración entre administra-
ciones de un mismo estado.

Por todos los motivos expuestos, votaremos en contra 
del grueso de esta moción y apoyaremos o nos absten-
dremos en los puntos relativos a la pobreza energética, 
la biomasa, cogeneración o las plantas de purines.

Gracias.

La vicepresidenta primera

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

Àlex Moga i Vidal

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes, bon dia a 
tothom. En primer lloc, des del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió agraïm la presentació d’aquesta 
moció per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, perquè, després de totes les 
transaccions i de tot l’articulat, d’alguna manera, se’n 
consolida un model de política energètica, una secció 
de política energètica que va molt –i així ho constatem 
des del Grup Parlamentari del Convergència i Unió– 
en la línia de la resposta a la interpel·lació que va fer el 
mateix conseller.

Que aquesta la marca bàsicament en tres blocs prin-
cipals, que és: política energètica –ho va dir i, en tot 
cas, avui n’hem sentit parlar poc, però ja ho dirà el 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió–, la lluita 
contra el canvi climàtic, l’estimulació i la consolidació 
d’un teixit empresarial que realment pugui, d’alguna 
manera, exportar, a través de la innovació i de la in-
ternacionalització del mateix sector, i, per tant, crear 
un teixit que ajudi a l’activació econòmica. Per tant, 
aquests són dos, entre d’altres, pilars d’aquesta políti-
ca energètica, a través d’un model propi energètic. Hi 
ha grups parlamentaris que s’espanten quan parlen de 
models propis. En tot cas, hi ha una competència que 
és compartida; així s’entén des de Catalunya, no s’en-
tén des de l’altre costat, però sí que el mateix Esta-
tut així ho manifesta i així ho volem exigir i, d’alguna 
manera, implantar.

I aquest model propi energètic –ho va dir el conseller, 
i el Grup Parlamentari de Convergència i Unió li dó-
na completament suport, com no pot ser d’una altra 

manera– aposta per l’estalvi i aposta per l’eficiència 
energètica, a través d’una reducció de la dependèn-
cia energètica. Som molt dependents energèticament. 
I això ho fa també a través de l’aposta per la qualitat 
del servei.

Política energètica, model propi energètic. I a partir 
d’aquí, com ho implantem? Ho implantem a través del 
Pla de l’energia de Catalunya, que el mateix Govern 
ja en reiterades ocasions ha consolidat i ha afirmat 
que vol portar a terme la revisió d’aquest Pla d’ener-
gia de Catalunya per diverses qüestions, entre algunes 
d’elles, pel context. El context és canviant, el context 
ha canviat. I, per tant, no es pot, d’alguna manera, ex-
cloure d’aquesta revisió, perquè hi ha una legislació 
que li està sent totalment en contra, que actualment ha 
canviat, i perquè estem davant d’una societat que plan-
teja nous reptes.

I Catalunya, d’alguna manera, també vol ser pionera 
en l’assumpció d’aquests reptes, sempre de cara a tin-
dre aquest model propi energètic que, d’alguna mane-
ra, ens faci completament innovadors.

I això ho fem –i el mateix conseller s’hi va comprome-
tre– a través de comissions d’experts, de participa-
ció –i, per tant, aquí el tarannà també del mateix Go-
vern–, a través d’experts, amb experts, amb agents 
socials, agents econòmics, altres. Per tant, ho fem des 
de tres pals, des de tres pilars: amb el consens, amb la 
participació, amb el diàleg. I, per tant, d’alguna mane-
ra, també, aquesta falta de diàleg que s’ha manifestat 
a través de les múltiples gestions que van fer el conse-
ller i el mateix Govern amb el Govern de l’Estat per a 
aquesta Llei del sector elèctric. Per aclarir alguns con-
ceptes, Convergència i Unió va votar a favor de la Llei 
del sector elèctric perquè hi havia tres amenaces reals 
de desaparició de sectors industrials. I la prioritat, per 
molt que diguin, d’aquest Govern seguiran sent les 
persones, les empreses i la justícia social. I, per tant, 
en aquest sentit, crec que honoren Convergència i 
Unió, aquestes dosis de responsabilitat.

I, per tant, en el que respecta a la moció, al punt 1 
donarem suport a un recurs d’inconstitucionalitat, que 
l’acompanyen els propers punts, i en aquest mateix Ple 
en parlarem molt decididament. La creació de taula 
d’experts. Reiterem demanar una auditoria energètica 
a l’Estat; això és reiteratiu, es va aprovar a la Moció 
53/X. Parlem de pobresa energètica; ahir d’alguna ma-
nera ja es van aprovar tota una xarxa i tota una sèrie 
de mesures que van en benefici..., i en la lluita contra 
la pobresa energètica. Volem revisar el pla.

I, d’alguna manera, dos qüestions importants. Una 
s’ha anomenat així, molt superficialment, que és el su-
port a la transformació de les plantes de tractament de 
purins, cabdal per a les terres de Lleida, i una altra, 
que és la molt alta línia de tensió entre Santa Coloma 
de Farners i Riudarenes, que d’alguna manera ens bol-
quem en la demanda de la suspensió, de la revisió, de 
l’actualització d’aquells factors que van portar i com-
portar aquest planejament.

Per tant, d’alguna manera –i ja acabo, presidenta–..., 
abans s’ha dit que sempre votem amb el Partit Popular 
per part del Partit dels Socialistes. Dir-li al Partit dels 
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Socialistes que ara votem amb vostès, amb Esquerra, 
amb Iniciativa i amb la CUP i que no crec...

La vicepresidenta primera

Senyor diputat...

Àlex Moga i Vidal

...que sigui culpa del fet que el Govern no vol dialo-
gar... (La vicepresidenta primera retira l’ús del micrò-
fon a l’orador i aquest continua parlant uns moments.)

La vicepresidenta primera

Per pronunciar-se sobre les esmenes presentades té la 
paraula el diputat Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Conseller... En tot cas, i com a 
continuació de la meva intervenció anterior, he dei-
xat un punt expressament de comentar perquè, en tot 
cas, el vam incorporar en aquesta moció, però tampoc 
no teníem un interès de capitalitzar especialment des 
d’Esquerra Republicana aquest tema, que era l’oposi-
ció a la MAT de Girona, al seu tram de Santa Coloma 
de Farners a Riudarenes, sinó que vam aprofitar que 
s’havia entrat una proposta de resolució conjunta. En 
tot cas, vaig sol·licitar prèviament a la resta de grups 
parlamentaris si tenien cap inconvenient que incor-
poréssim aquesta proposta de resolució en el text de 
la moció. Ens semblava que era una manera de donar 
major..., avançar en el temps i sobretot de potenciar la 
visibilitat d’aquesta protesta, on hi ha un acord comú. 
I, per tant, ens semblava interessant. I agraeixo a la 
resta de portaveus que, en tot cas, acceptessin incor-
porar aquesta proposta aquí, perquè ens sembla que hi 
donem major visibilitat.

Deixin-me passar, doncs, a respondre algunes de les 
intervencions que s’han dit abans o dels ponents que 
han intervingut abans. Senyora Cuevas, vostè sempre 
va mirant el retrovisor –el Partit Socialista i l’herència 
del Partit Socialista. Nosaltres ja li ho direm: tant el 
Partit Socialista com el Partit Popular han mantingut 
la mateixa política i actitud respecte a aquest país i 
respecte a la política energètica: suport a les grans em-
preses, el benefici és per a les grans empreses. I al fi-
nal, senyora Cuevas... (Pausa.) Sí, sí, només cal veure 
quina és la composició dels consells d’administració 
–només cal veure la composició dels consells d’admi-
nistració–, les famoses portes giratòries. Per tant, re, 
a la premsa, vagi a la premsa, a l’hemeroteca i podrà 
consultar qui hi ha en aquells consells d’administra-
ció, que alguns de vostès coneixen perfectament. Per 
tant, des d’aquest punt de vista, tanto monta, monta 
tanto, com diuen aquells, no? I, per tant...

Pel que fa a la resta d’intervencions, senyor Arrufat, 
coincidim amb vostè. Jo ho manifestava: aquí hi ha al-
gú que s’organitza. Vostè ho qualificava de màfia; no 
sé si donar-li aquest nom, però, en tot cas, és evident 
que hi ha una conjunció d’interessos per part d’alguns 
partits polítics i uns certs empresaris, que, en tot cas, 

el que perjudiquen en definitiva són les classes popu-
lars d’aquest país i les classes productives.

Pel que fa a la resta d’intervencions, agrair les aporta-
cions, hi insistim una vegada més, per part d’Iniciati-
va, encara que no hàgim coincidit en totes.

Pel que fa a la senyora Arrimadas, autocrítica, bastant. 
Realitat paral·lela. No som nosaltres els que diem que 
Catalunya formarà part de l’espai galàctic o no sé més 
o menys com ho han anat fent uns senyors aquesta set-
mana, però en tot cas aquests sí que tenen una realitat 
paral·lela.

I, senyor Sabaté, em sap greu. Hem incorporat les se-
ves esmenes. Ens sap greu que finalment no donin su-
port a aquest text, perquè la voluntat per part d’aquest 
ponent ha estat intentar buscar, hi insisteixo, en un te-
ma que ens sembla cabdal per al país, el màxim su-
port, el màxim consens. I, per tant, hem fet el possible 
per incorporar tothom en aquest consens.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Cridem a votació.

En tot cas, els agrairia que em recordessin les peti-
cions de votació separada. Senyor Lucena, en primer 
lloc.

Maurici Lucena i Betriu

Gràcies, presidenta. Ens agradaria fer una votació se-
parada dels punts 6 i 10. Gràcies.

La vicepresidenta primera

Senyora Garcia Cuevas...

María José Garcia Cuevas

Pedía la palabra por alusiones también. Y le recuerdo...

La vicepresidenta primera

Doncs, trenta segons més quinze per a les peticions de 
votació separada.

María José Garcia Cuevas

Sí, votación separada, abstención... Perdón. Votación 
separada: puntos 4.a y 10, por una parte, y el punto 9.c 
por otra, por favor.

Y en cuanto a las alusiones, bueno, es que no tengo 
más remedio que volver a dejar claro... Me resulta in-
admisible que diga el señor Sanglas que los modelos 
energéticos del Partido Socialista y del Partido Popu-
lar son idénticos. Porque, mire, el Partido Popular de-
jó el país con superávit, con renovables fomentándose 
y con primas razonables, y el Partido Socialista dejó 
el sistema eléctrico quebrado, con 10.500 millones de 
euros de déficit de tarifa cada año y con primas que 
crecían descontroladamente y que favorecían precisa-
mente –es verdad– intereses absolutamente capitalis-



Sèrie P - Núm. 53 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 14 de març de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 28.3  19

tas que este Gobierno está teniendo que corregir. Así 
es que políticas –en absoluto tanto monta, monta tan-
to– absolutamente divergentes.

Gracias, presidenta.

La vicepresidenta primera

Senyor Turull...

Jordi Turull i Negre

Sí, gràcies, presidenta, per demanar votació separada: 
per un cantó el 2, i després el 5 i el 6, que per nosaltres 
podrien anar conjuntament, 5 i 6.

La vicepresidenta primera

Ho farem separadament perquè hi ha hagut peticions 
de... (Marc Sanglas i Alcantarilla demana per parlar.) 
Senyor Sanglas?

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, senyora Garcia Cuevas...

La vicepresidenta primera

Un moment, per què demana la paraula, senyor San-
glas?

Marc Sanglas i Alcantarilla

Per al·lusions directes.

La vicepresidenta primera

Per al·lusions. Trenta segons.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. En tot cas, senyora Garcia Cue-
vas, potser han diferit en el model, però l’aplicabilitat 
ha estat la mateixa: afavorir els interessos de les grans 
corporacions.

Gràcies.

(Remor de veus.)

La vicepresidenta primera

Senyora Garcia Cuevas, per què demana la paraula?

María José Garcia Cuevas

Por alusiones, presidenta.

La vicepresidenta primera

Ja ha tingut el seu temps per al·lusions. És que llavors 
entrem en un bucle en què una al·lusió darrere l’altra..., 
i farem mocions noves. Si m’ho permet, li dono la pa-
raula a la senyora Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Sí, gràcies, presidenta. Per demanar votació separada 
dels punts 1, 2, el 5 i el 6, el 8 i el 10.

La vicepresidenta primera

Bé, doncs, ateses les peticions de votació separada, 
votarem punt per punt, perquè no hi ha gaire diferèn-
cia entre això i una votació menys. De manera que co-
mençaríem el conjunt de votacions pel punt 1.

Passem a votar el punt 1, doncs.

Comença la votació.

El punt 1 ha estat aprovat per 98 vots a favor, 17 en 
contra i 8 abstencions.

Tot seguit passem a votar el punt 2.

Comença la votació.

El punt 2 ha estat aprovat per 55 vots a favor, 18 en 
contra i 54 abstencions.

Tot seguit passem a votar el punt 3.

Comença la votació.

El punt 3 ha estat aprovat per 110 vots a favor i 17 vots 
en contra.

Tot seguit passarem a votar el punt 4, que vull recor-
dar que només té un únic paràgraf, atès que s’ha reti-
rat el punt 4.b.

Comença la votació.

El punt 4 s’ha aprovat per 110 vots a favor i 17 absten-
cions.

Tot seguit votarem el punt 5.

Comença la votació.

El punt 5 ha estat rebutjat per 55 vots a favor, 65 en 
contra i 7 abstencions.

Tot seguit votarem el punt 6.

Comença la votació.

El punt 6 ha estat rebutjat per 36 vots a favor, 65 en 
contra i 26 abstencions.

Seguidament votarem el punt 7.

Comença la votació.

El punt 7 ha estat aprovat per 110 vots a favor i 17 en 
contra.

Seguidament votarem el punt 7.

Comença la votació... (Veus de fons.) Disculpin? (Veus 
de fons.)

D’acord, doncs, per no tornar a votar, ara votaríem el 
punt 8.

Comença la votació.

El punt 8 ha estat aprovat per 102 vots a favor i 25 en 
contra.
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Seguidament votarem els punts 9.a i 9.b. Seguits? 
Junts? (Pausa.) Molt bé, doncs, votem els punts 9.a  
i 9.b.

Comença la votació.

Els punts 9.a i 9.b han estat aprovats per 110 vots a fa-
vor i 17 en contra.

Seguidament votarem el nou punt 9.c.

Comença la votació.

El punt 9.c ha estat aprovat per 127 vots a favor.

Seguidament votarem el nou punt 10.

Comença la votació.

El punt 10 ha estat aprovat per 86 vots a favor, 16 en 
contra i 25 abstencions.

I, finalment, votarem el nou punt 11.

Comença la votació.

El punt 11 ha estat aprovat per 109 vots a favor, 17 en 
contra i 1 abstenció.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les retallades en les polítiques de 
suport a la família (tram. 302-00132/10)

Passem al quinzè punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les retallades en les polítiques de suport a la família, 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Per exposar-la té la paraula la diputada 
Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. (Pausa.) Gràcies, presidenta. Con-
sellera, diputats, diputades... En primer lloc, vull do-
nar les gràcies als grups parlamentaris que han pre-
sentat esmenes a aquesta moció, i que en el segon torn 
de la meva intervenció em posicionaré sobre elles.

Amb aquesta moció, fruit de la interpel·lació a la con-
sellera de Benestar i Família, el que preteníem era 
aconseguir un doble objectiu. En primer lloc, i amb 
motiu del vintè aniversari del Dia Internacional de la 
Família, promogut per l’ONU i que celebrarem el pro-
per 15 de maig, donar presència a la família com a 
institució bàsica de la nostra societat en aquest Parla-
ment, i més en moments de crisi econòmica, on veiem 
que moltes persones han hagut de tornar a casa dels 
pares perquè no podien fer front a una hipoteca o, sen-
zillament, no poden emancipar-se per manca de recur-
sos econòmics.

Per tant, considerem que tots els responsables públics, 
i en primer lloc el Govern, tenim l’obligació d’ajudar 
la família des de molts àmbits, però especialment des 
del punt de vista econòmic. Incidiré després en aques-
ta qüestió, que era el segon objectiu d’aquesta moció 
–el tema econòmic.

Com deia, i tal com està plantejada la moció, a banda 
de tractar qüestions de caràcter que afecten l’econo-

mia de les famílies, hem posat damunt la taula diver-
sos temes relacionats amb l’actual i futura legislació 
que ha de donar suport a les famílies, a la creació d’un 
marc que propiciï una conciliació real entre la vi-
da familiar i la vida laboral; plantegem la possibili-
tat d’endegar una prova pilot en alguns municipis de 
Catalunya de creació d’escoles bressol en zones on es 
concentrin empreses per tal de facilitar aquesta con-
ciliació.

I una altra qüestió que ens preocupa és el suport a la 
maternitat, un dels suposats eixos del Pla integral de 
suport a la família 2012-2016, i del qual, per cert, en-
cara no ens ha quedat massa clar fins a on l’ha des-
plegat el Govern. I en aquest sentit ja els avanço que 
demanarem la compareixença en comissió de la se-
cretària de Família per tal que ens expliqui què hi ha 
exactament d’aquest pla: què han fet fins ara, què que-
da per fer i, sobretot, què és el que pensa fer el Govern 
durant aquest 2014 amb un pressupost que no arriba a 
17 milions d’euros.

També hi hem inclòs la nostra preocupació per aque-
lles conductes de risc que afecten el si d’algunes famí-
lies, així com la necessitat de dotar els centres educa-
tius de tots els instruments necessaris per tal d’oferir 
informació i promoure la implicació de la família de 
forma efectiva en el centre.

Quant al segon objectiu de la moció, no era un altre 
que el d’arrancar un compromís per part del Govern 
perquè, entre altres coses, presentés un calendari de 
pagament dels ajuts a les famílies amb fills, filles a 
càrrec, de zero a tres anys, i de zero a sis en cas de 
famílies nombroses i monoparentals, que van presen-
tar la seva sol·licitud abans de la retirada de l’ajut i que 
encara estan pendents de rebre’l.

Volíem també arrancar un altre compromís: el de po-
sar data per fer efectiu el pagament als ajuntaments, 
on es detalli quan i com rebran la dotació econòmica 
que els correspon quant a places públiques d’escoles 
bressol. No demanàvem pagar el deute, sinó un calen-
dari on almenys es constati la voluntat de fer front als 
deutes que tenen amb les famílies i els ajuntaments, 
objectiu que, ja ho avanço, no hem aconseguit.

I vist el que tenim i el que avui no s’aprovarà, em re-
afirmo en allò que ja li vaig dir a la consellera ara fa 
quinze dies: les polítiques de suport a les famílies no 
són una prioritat per a aquest Govern, ni tan sols en 
aquelles que més ho necessiten, tal com ho demostra 
el rebuig a les nostres propostes en el Ple sobre pobre-
sa que vam debatre ahir.

El pressupost d’aquest any retalla en un 70 per cent 
respecte al 2012 les polítiques de suport a les famílies. 
Poden fer veure que treballen molt per donar un im-
puls a les polítiques en aquest àmbit, però entre la ti-
sorada pressupostària i el rebuig a totes les propostes 
que vam presentar en el Ple sobre la pobresa encami-
nades a treure de la misèria moltes famílies catalanes, 
vostès no són creïbles.

I seria molt fàcil i molt recurrent començar a criticar 
el malbaratament que fan dels recursos en qüestions 
identitàries i que, per exemple, fa que s’hagin suprimit 
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els ajuts universals per a parts, adopcions, acolliments 
o tuteles múltiples. Però no cauré en el parany de fer-
ho, perquè les famílies catalanes que realment neces-
siten el suport del Govern ja coneixen, i cada cop més, 
quines són les seves prioritats.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari So-
cialista, té la paraula la diputada Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. Per presentar les dues esmenes 
que hem fet en aquesta moció del Partit Popular de fa-
mília, i que no ens han estat acceptades, perquè tenim 
una moció pactada per Convergència i el Partit Popu-
lar, pel Govern de Catalunya i el Govern d’Espanya, 
que parlen sobre família.

I quins són els fets que tenim..., els números, eh?, per-
què al final les voluntats polítiques, senyora Xandri, 
són les partides pressupostàries. Doncs, el seu Go-
vern, a l’Estat, ha retallat el 30 per cent del Progra-
ma d’infància i família. I aleshores, clar, venir aquí a 
reclamar recursos està bé, però, clar, obras son amo-
res y no buenas razones: un 30 per cent del Programa 
d’infància i família –Partit Popular–; parentalidad po-
sitiva: un 33 per cent, i el Programa per a menors en 
dificultat social i maltractament directament se l’han 
carregat, senyora Xandri. Aquesta és la situació dels 
recursos que el Govern estatal ha de repartir per totes 
les comunitats autònomes i que, evidentment, aquí a 
Catalunya no arriben.

Però passem al soci, eh? Perquè mentre el senyor Tu-
rull està dient a passadissos que compareixerà o de-
manarà la compareixença de Margallo per parlar del 
tema que els encanta, als dos governs, aquí el que hi 
haurà és un acord entre la dreta, i el que tindrem és 
que a nivell de Convergència i Unió, doncs, tenim les 
mateixes polítiques de família. El Govern de Conver-
gència va arribar al Govern i va canviar el nom del 
departament: abans era Acció Social i Ciutadania, ara 
és Benestar Social i Família. A continuació, es va car-
regar el 70 per cent dels recursos que dedicava la Ge-
neralitat a les famílies catalanes, i així tenim que el 70 
per cent menys..., hem passat de 54 milions a 17 mi-
lions, en recursos a les famílies a casa nostra. En in-
fància i adolescència? També un 4 per cent menys. En 
joventut? Un 21,5 menys.

Per això jo no acabo d’entendre, amb l’oposició que fa 
el Partit Popular, què fa transaccionant punts que di-
uen «continuar impulsant» i «continuar desplegant», 
si no s’està impulsant re ni s’està desplegant re. Quin 
tipus de transaccions són aquestes? Nosaltres ja avan-
ço que ens abstindrem en aquestes en què, per una 
banda, vostès fan oposició, però alhora pacten amb el 
Govern mesures que directament no estan sent així.

El Pla de suport a la família, que es va aprovar el 2012 
i que abasta fins al 2016, és un gran desconegut, ningú 
sap què s’està fent. Perquè el que veiem en els pres-

supostos, consellera, és que cada pressupost es retalla 
una prestació. Aleshores, el Pla de suport a les famí-
lies, que té tres eixos, que parla de la «promoció de la 
família com a estructura social bàsica i l’acceptació 
de la diversitat familiar», el «suport a la maternitat i  
l’acompanyament», la diversitat familiar..., tot això  
i un tercer eix que diu: «Suport a les famílies en vul-
nerabilitat.» I aquí tornen a posar la frase que refor-
maran la renda mínima d’inserció. I tenim cada cop 
més famílies a Catalunya pobres, desprotegides pel 
Govern, i que directament generen pobresa en la in-
fància.

Si seguim els diferents punts dels eixos, hi ha: «Re-
ducció progressiva de les dificultats per iniciar el pro-
jecte familiar», diu el pla del Govern. I resulta que sis 
de cada deu pensionistes ajuden econòmicament els 
seus familiars. Doncs, potser no estan ajudant a ini-
ciar projectes familiars; en tot cas, el que s’està fent és 
fer regressions, en aquests projectes familiars. Quan 
parlem de conciliació de vida laboral i familiar no-
més cal recordar l’aprovació de la reforma laboral –en 
aquest cas, també, Partit Popular i Convergència– i 
com amb aquesta flexibilitat mal entesa el que fan és 
dinamitar les possibilitats de conciliar la vida laboral 
i familiar a tot Espanya. I si parlem, ja, de corespon-
sabilitat amb fills i familiars dependents, doncs, tam-
bé podríem parlar de la sincronicitat que tenen quan 
parlen de l’atenció a la dependència. No entro ja en 
la prevenció de l’exclusió social i l’alumnat en risc, 
perquè totes les resolucions que vam presentar ahir el 
Grup Parlamentari Socialista al voltant de l’atenció a 
les persones amb més dificultats van ser rebutjades, en 
aquest cas amb Convergència i Unió i el recolzament 
d’Esquerra Republicana.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds -Esquerra Unida i Alter-
nativa, té la paraula la diputada Laura Massana.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, presidenta. Senyores diputades, dipu-
tats, consellera... Doncs, sí, d’alguna manera la senyo-
ra Granados ja ha explicat les retallades que en això 
són comunes. Són les retallades de Madrid, com tam-
bé va dir la senyora Munté en la interpel·lació. La da-
vallada és esfereïdora i s’acumula a la del 2013; per 
tant, no hi ha millora, hi ha empitjorament per part 
del Govern de l’Estat. I aquí, igual: no hi ha res nou 
sota el sol.

I és cert que aquests punts que s’han pactat en què diu 
«continuar treballant» són punts en què nosaltres tam-
bé ens abstindrem, perquè, bé, que «continuïn»..., que 
continuïn sense fer re. Del Pla de suport a les famílies 
va haver-hi una presentació gairebé individual i des-
prés ja el vam veure, diríem, penjat al web, però no 
hi han eixos de treball. I per donar suport a la família 
cal que col·lateralment hi hagin altres polítiques, polí-
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tiques públiques, i lleis que reforcin no només les fa-
mílies, sinó també les persones.

I, clar, el cinisme insofrible que de vegades patim 
quan el partit que governa a l’Estat, que és el que ha 
signat el major retrocés de drets dels últims anys en 
conciliació de la vida... (Veus de fons.) Sí, senyora 
Xandri, la reforma laboral: directament les dones pa-
teixen aquesta situació pels canvis en la seva reforma 
laboral, i tots els treballadors i treballadores en gene-
ral, per tant, els que conformen les famílies; o quan 
vostès retallen a la PAD, eliminen les famílies cui-
dadores, eliminen un munt de... No m’està corrent el 
temps, senyora presidenta. És possible o sóc jo, que no 
ho veig? (Veus de fons.) ¡Anda! Dos minuts i... (L’ora-
dora riu.) No ho hauria d’haver dit.

Per nosaltres també és aquest enfocament que tenen 
sobre com si la maternitat estigués amenaçada, en el 
darrer punt. Nosaltres creiem que s’ha de donar suport 
a tothom, però també s’ha de donar suport a les dones 
que lliurement volen decidir interrompre el seu emba-
ràs. I per això li hem fet una esmena en aquest sentit: a 
les dones que decideixin lliurement que no volen tirar 
endavant el seu embaràs, se’ls ha de garantir l’accés 
universal i gratuït a la interrupció voluntària d’aquest 
en les primeres vuit setmanes. Això els ho hem posat; 
vostès no ens ho han acceptat.

I, com li deia, les lleis que vostès fan no afavoreixen ni  
les polítiques de benestar, ni cap col·lectiu, i el de les fa-
mílies molt menys. El millor que poden fer per les  
famílies, senyora Xandri, és aturar els desnonaments, 
allargar el subsidi d’atur en comptes de suprimir el 
dret de cobrar-lo per més d’un membre de la unitat fa-
miliar, i això ho han fet vostès. Per què no restituir els 
drets que jo li deia de la reforma laboral? Per què no 
protegir la mare gestant de perdre la seva feina? No ho 
fa, la reforma laboral; al revés: la n’expulsa i la posa 
en risc. No fan cap política que afavoreixi les famílies.

Per això nosaltres ens abstindrem, com li deia, en els 
punts 1, 2 i 13, també l’11. Votarem òbviament a fa-
vor que es pagui el que la Generalitat deu; és en el 
punt amb relació a les prestacions socials i ajuts pú-
blics que no s’han pagat, i creiem que això és de dret 
i és de justícia. Votarem que sí en totes aquelles noves 
lleis que han de tenir un impuls legislatiu, que és la 
que ens presenta en el punt 4. I, en definitiva, també 
direm «no», molt rotund, quan vostè demana unes es-
coles bressol concentrades en empreses i en polígons 
industrials, quan nosaltres el que compartim és l’edu-
cació en la infància zero-tres i el model, òbviament, 
no és en el polígon, sinó l’educació en infància tal com 
la tenim entesa en escoles bressol. I ens abstindrem en 
el punt 9, perquè ho tenim aprovat, també, treballar 
en el Parlament, en una comissió; no cal votar-ho, ho 
vam votar el darrer dia, de crear la comissió específica 
de transició de la reforma laboral.

I ho aviso: en aquesta comissió treballarem de valent 
perquè aquesta comissió no es converteixi en un espai 
dels liberals per a la liberalització d’horaris en perju-
dici dels nostres comerços i també de les nostres con-
ciliacions i de la nostra vida laboral. La diputada de 
Convergència em fa que no. Miri, això ha passat, a 

Madrid: la Comisión para la Racionalización de Ho-
rarios Españoles el que ha fet és instigar tot..., diríem, 
remoure tots els ciments perquè a Madrid els horaris 
fossin completament liberalitzats. Nosaltres creiem 
que cal racionalitzar i cal fer-ho per compatibilitzar 
realment, doncs, les nostres vides –personals, labo-
rals, familiars–, en definitiva. Però el que no ho veu-
rem és com una porta pel darrere, per canviar també 
coses que aquí les tenim molt i molt assentades, com 
és la defensa del nostre comerç i el nostre model de 
ciutat i de país.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, té la paraula la dipu-
tada Violant Cervera.

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, presidenta. Feia així amb el cap a la 
senyora Massana perquè a mi el que em sorprèn d’al-
guns diputats d’aquesta cambra són els prejudicis que 
tenim tots plegats a l’hora de començar a treballar. 
Vull dir, de fet hem creat un grup de treball per es-
tudiar la racionalització dels horaris comercials, i jo 
crec que ens hauríem d’alegrar d’això mateix. Perquè 
aquest precisament és un punt important, justament 
per a la promoció de la família. De vegades discutim 
la conciliació dels horaris laborals, no només de les 
dones, la conciliació dels horaris laborals dels homes i 
de les dones, perquè la conciliació familiar és de tots, 
dels homes i de les dones.

En qualsevol cas, la senyora Xandri té raó. Presen-
tem una moció que té dos grans àmbits: un, les polí-
tiques de suport a la família, en les quals hem arribat 
a acords, en la majoria de les esmenes, que ens han 
acceptat les transaccions, doncs, el Partit Popular, la 
qual cosa els agraïm. Recordar-li-ho a la senyora Eva 
Granados; vull dir, hem pogut transaccionar perquè 
nosaltres hem presentat nou esmenes. Vull dir, clar, si 
tu sols en presentes dos, és més difícil; si en presentes 
nou amb voluntat d’arribar a acords, m’imagino que és 
més fàcil poder arribar a aquests acords.

Recordar només que la Secretaria de Família va ser 
creada l’any 2000 i durant aquest temps –durant tot 
aquest temps– la seva principal prioritat ha set la d’in-
tentar desplegar les polítiques de família, la transver-
salitat de les polítiques de família en totes les políti-
ques del Govern de la Generalitat. I des d’aleshores 
tots els governs de la Generalitat, inclús els del tripar-
tit, imagino, doncs, van intentar treballar justament en 
aquesta línia, a intentar fer arribar les polítiques de 
transversalitat i de suport a la família a tots els depar-
taments de la Generalitat. Perquè, senyores i senyors 
diputats, tots tenim família: per dalt, ascendent, des-
cendent, lateral –tots tenim família. I jo crec que tots 
els diputats d’aquesta cambra tenen tota la voluntat de 
defensar les polítiques de família, perquè tots entenem 
–i així moltes vegades ho reconeixem– que la família 
és el primer aixopluc justament també per a quan tens 
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dificultats; quan tens dificultats, quan tens alegries, la 
família és el primer aixopluc.

Per tant, nosaltres hem pactat aquestes esmenes amb 
el Partit Popular amb el benentès que entenem que 
des del Departament de Benestar Social i Família i 
de la Secretaria de Família s’estan desenvolupant..., 
amb més o menys recursos, però s’estan desenvolu-
pant aquestes polítiques de transversalitat. A més a 
més, tenim el Pla integral de suport a la família 2012-
2016. Jo li agraeixo a la senyora Xandri que demani la 
compareixença de la secretària de Família, la senyo-
ra Dolors Gordi, perquè així tots plegats podrem es-
tar observant quina és la política de la Generalitat en 
aquests supòsits.

Nosaltres per desgràcia..., i dic «per desgràcia» per-
què, com tots saben, és un tema econòmic, que tam-
poc està a l’abast de les nostres mans. Ahir fèiem un 
ple de la pobresa. Per tant, hem d’intentar racionalitzar 
quines són les prioritats. I, per desgràcia, hi insisteixo, 
haurem de votar que no als punts que fan referència a 
temes econòmics, des d’impulsar una renda familiar 
estandarditzada, presentar calendaris, per desgràcia 
també –a pesar que els compromisos estan adquirits, 
és difícil avui posar calendaris de pagaments–, o tam-
bé per desgràcia votar contra les ajudes a fills a càrrec 
de zero a tres anys.

I la resta, ja els ho he comentat. Hem acordat esme-
nes que el que fan és millorar, entenem, el text de la 
moció que presenta el Partit Popular. I jo crec que és 
important haver concretat que l’any 2014 farem l’avant-
projecte de suport a les famílies, un avantprojecte que 
ha d’anar més enllà de la llei del 2003, perquè entenem 
també que les situacions de les famílies han variat.

Algunes reflexions a les intervencions. I la veritat és 
que lamentar-ho profundament, perquè a mi em sem-
bla que a vegades tens la sensació que parlar massa 
acaba enredant encara molt més la troca. A veure, 
recordar-li al Partit Popular que durant aquests dar-
rers..., bé, al Partit Popular i al Partit Socialista: du-
rant aquests darrers cinc anys les polítiques de l’Estat 
en suport a la família s’han rebaixat no el 50, 60..., el 
100 per cent. S’ha rebaixat el 100 per cent el suport a 
les famílies desfavorides, a les de la mediació, a les 
famílies en situació de violència o de la conciliació 
de la vida laboral i familiar en atenció dels infants de 
menys de tres anys.

Però sobretot recordar-li a la senyora Granados, que 
en aquest moment no m’està escoltant, als senyors del 
tripartit, que, és veritat, la dotació pressupostària en 
ajuda de les famílies de l’any 2010 era de 204 mi lions 
d’euros. Però mira quina causalitat: més de 100 mili-
ons d’euros no estaven ni pressupostats, i, quan va arri-
bar el Govern de Convergència i Unió, doncs, va haver  
de prioritzar, que era pagar els deutes, pagar els deutes 
que vostès senzillament ens van deixar. I recordar-li 
també a la senyora Granados que també fa moltíssi-
ma gràcia, però les ajudes del xec nadó es van supri-
mir el 31 del XII del 2010 –Partit Socialista. Per tant, 
vull dir, ara vindre aquí a fer deliris de grandesa quan 
són vostès els primers que van rebaixar i van retallar 
aquestes ajudes, doncs, és fantàstic.

I recordar-li també a la senyora del Partit Popular que, 
a veure, vull dir, les ajudes..., nosaltres continuem do-
nant ajudes als menors de zero a tres anys, i el llindar 
de la pobresa és més alt a Catalunya que no pas a l’Es-
tat; a Catalunya és de catorze mil euros i, en canvi, a 
l’Estat és d’onze mil euros. Per tant, lliçons de família 
i de suport a la família, crec que no en podem donar 
ningú; com a mínim reconèixer que la situació econò-
mica trobada i obtinguda és lamentable per a tots els 
governs.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta primera

Per fixar la seva posició en nom del Grup Mixt, té la 
paraula la diputada Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Bé, bon dia, per posicionar la CUP - Alternativa d’Es-
querres. Jo crec que començo a confirmar també els 
acords, finalment, als quals s’ha arribat en aquesta 
moció. Doncs, nosaltres no hi donarem suport, vota-
rem en contra.

Enteníem, no?, entenem que aquesta moció sí que vo-
lia, d’alguna manera, centrar-se en dos de les políti-
ques habituals per a suposar un suport a les famílies, 
amb ajudes econòmiques directes i amb alguns serveis 
dirigits a les famílies, que d’alguna manera –i s’ha dit 
clarament– es buscava apuntalar la institució familiar 
com el si, el motor de l’estructura social. Però nosal-
tres votarem en contra per algunes consideracions.

La primera és que té un abast limitat, limitadíssim, i 
que sobretot configura un model de família tradicio-
nal, conservador, un model de família basat en uni-
tats de convivència que estan superades per la realitat, 
un model de família que atribueix rols tradicionals i 
patriarcals: l’home és el que ha de treballar, la dona 
és la que ha de progressivament tendir a quedar-se a 
casa. I això ho demostren totes les mesures del Par-
tit Popular: retirada de la Llei de dependència, refor-
ma laboral, etcètera. Sí, és veritat, no ho diuen oberta-
ment, perquè dir-ho obertament seria retrògrad. Però, 
en tot cas, totes les polítiques públiques i econòmiques 
al voltant de les regulacions o tangencials a les famí-
lies van en aquesta línia, per nosaltres. I, en tot cas, hi 
ha una no-superació, com he dit abans, dels rols hete-
ropatriarcals, en els quals les famílies són un reducte 
tradicional i antic. I entenem nosaltres que Cuéntame 
és cosa del passat i, en tot cas, és una sèrie de televi-
sió; en aquest sentit, està superada i desfasada.

Dèiem que hi ha tres polítiques habituals, i en les 
tres polítiques habituals en qualsevol ajut a les famí-
lies se n’han deixat curiosament una, curiosament la 
concilia ció de la vida laboral i familiar. I dic «curio-
sament», i no ens estranya, perquè és una moció, com 
s’ha dit abans, que ve de la dreta i de la visió tradicio-
nal i conservadora de què ha de ser una família, una 
família clàssica, amb els seus rols clàssics, sobre-
tot amb un control patriarcal i dins del capitalisme, 
que és el model que vostès tenen com a model socio-
econòmic.
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Per nosaltres una política pública en família passa per 
dos prioritats. La primera és promoure la igualtat i,  
per tant, superar aquest model patriarcal. I per a fer 
això s’ha de superar aquesta divisió tradicional del tre-
ball, en la qual les dones assumim no només les feines 
productives, sinó les feines de llar, les feines de cures i,  
en el cas que tinguem dependència a casa, les feines 
de cura a la dependència, a causa de la retirada dels 
ajuts a la dependència, com he dit abans, del Govern 
del Partit Popular. A més a més, s’ha de centrar a era-
dicar la pobresa i sobretot la pobresa infantil, en què 
el si familiar, ja s’ha explicat abans, és central. I so-
bretot entenem que –un apunt metodològic– aquesta 
moció és una moció que està ancorada en el passat, 
està mirant a un model de família que s’ha desfasat 
en el temps. Les famílies ja no són mare, pare, dos o 
tres fills; això s’ha superat. Hi han famílies monopa-
rentals, hi han famílies en les quals només, com s’ha 
dit abans, hi ha ascendència, que no descendència. La 
realitat, en aquest sentit, està mirada amb biaix.

Per nosaltres la família es defensa..., es deia abans, 
tots volem defensar la família; és veritat, tots volem 
defensar la família. Però per nosaltres la família es de-
fensa prioritzant les mesures de conciliació entre la vi-
da familiar i laboral, amb permís de maternitat, però 
també amb permís de paternitat, amb excedències pa-
rentals, amb mesures flexibilitzadores laborals perquè 
mares i pares puguin compaginar els horaris, i en això 
no hem vist res en aquesta moció. Es formalitza le-
galitzant i formalitzant la feina invisible que fem les 
dones a casa, la feina essencial perquè el motor de di-
visió i de treball capitalista segueixi funcionant, i una 
feina que no està retribuïda, que, a més a més, es que-
da a la llar i s’invisibilitza per sistema. Per nosaltres es 
defensa estenent el model de les escoles bressol a tot el 
territori, no només allà on hi han centres, com s’ha dit 
aquí, on hi han empreses. I sobretot i el que per nosal-
tres ha sigut la cirereta del pastís són aquestes dos me-
sures per a les dones embarassades, que ens podríem 
creure, que serien creïbles, si es fessin al voltant del 
respecte del dret a les dones per a decidir sobre el nos-
tre propi cos.

Per tant, nosaltres no donarem suport a aquesta moció. 
Entenem que aquest model de família és antic, que 
l’home a la feina, la dona a casa, els fills repentinats 
a l’escola privada o concertada, l’adossat, el monovo-
lum i les vacances a la Manga del Mar Menor, això ha 
passat de moda, això són qüestions de les sèries i, en 
tot cas, per nosaltres està molt desfasat de la realitat.

(Remor de veus.)

La vicepresidenta primera

Per fixar la seva posició en nom del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, té la paraula la diputada Carmen de 
Rivera. (Persisteix la remor de veus.) Senyores dipu-
tades, senyors diputats...

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. Consellera, diputadas, diputa-
dos... La educación no es una prioridad para este Go-

vern, las políticas de empleo no son una prioridad 
tampoco para este Govern, el estado del bienestar no 
parece que sea una prioridad para este Govern, y ob-
viamente la familia no es tampoco una prioridad para 
este Govern. Todo esto se pudo ver ayer en el Pleno 
sobre la pobreza, que ya partió con una advertencia 
lanzada por el portavoz del Govern: «Para la pobreza, 
para las familias, ni un duro.»

Sin embargo, solo tenemos que ver algunos gastos que 
constituyen las prioridades verdaderas de este Govern: 
3 millones de euros para conmemorar el tricentena-
ri; el Diplocat, 2 millones de euros; en subvenciones 
identitarias como Acció Cultural del País Valencià, en 
el año 2013, 382.000 euros; Associació Amics de la 
Bressola, 428.000 euros; Obra Cultural Balear, 85.000 
euros; Òmnium Cultural, 1.387.000 euros –claro que 
en tres años. Pero luego no hay dinero para becas co-
medor. Y es que ahora, señoras y señores diputados, 
estamos a lo que estamos; estamos por construir un 
nuevo estado, aunque sea a costa del estado del bien-
estar, a costa de desmantelar el estado del bienestar.

Viendo lo que tenemos para manejar este problema, 
para construir en favor de las familias, tenemos una 
ley aprobada hace diez años de la que aún ni siquiera 
se han desplegado todas las medidas que están en ella 
previstas. Ahora haremos una nueva ley, la Ley de su-
port a les famílies; esperemos que no se quede en una 
foto, en un bonito powerpoint y que sea útil y eficaz.

Y aunque esta moción que se propone nos parece jus-
ta y a pesar de que la propone el Partido Popular..., 
que, por lo que se ve, es una moción con buenas in-
tenciones, pero que choca, porque las medidas adop-
tadas por el Gobierno del Partido Popular tampoco  
es que hayan favorecido a la familia. Es más, creemos 
que han lastrado todavía más la maltrecha economía 
doméstica y familiar. Porque estamos hablando del 
IVA, que lo hemos pasado del 18 al 21 por ciento; es-
tamos hablando de la subida de la tarifa mínima de los 
autónomos; estamos hablando de las pensiones, en la 
mayoría de los casos la única renta regular que entra 
en muchos hogares y que sirve de sustento para ellos; 
estamos hablando de la supresión de las ayudas a la 
dependencia, que en muchos de los casos hacen im-
posible compatibilizar el trabajo con la dedicación a 
la familia. Tenemos una reforma laboral que ha preca-
rizado los empleos y que los únicos contratos que ha 
conseguido crear son de pocas horas y mal remune-
rados. Y, aunque sean a tiempo parcial, en muchos de 
los casos incompatibilizan la vida laboral y familiar 
con..., bueno, hacen imposible la conciliación.

Pero, en fin, tenemos una moción, que se somete a  
votación, que presenta desde nuestro punto de vista 
propuestas que son de justicia y que entendemos que 
hay que aprobar, y por eso la apoyaremos. Para empe-
zar, pagar lo que se debe, pagar todas aquellas presta-
ciones que aún se deben y a las que tenían derecho las 
familias antes de que se suprimieran. Nos parece im-
portante comprometer una ayuda a todas aquellas fa-
milias con niños menores de tres años y con una renta 
inferior a 35.000 euros. Naturalmente, que las ayudas 
para el 2014 no sean inferiores a las del 2012. Y, por 
último y muy importante, ponernos a trabajar para in-
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centivar todas aquellas medidas que hagan posible la 
conciliación de la vida laboral y familiar, como lo es 
la de la racionalización de horarios.

Nada más y muchas gracias.

La vicepresidenta primera

Pot intervenir per fixar la seva posició, en nom del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, l’il·lustre diputat Pere Bosch.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, honorable presidenta. Senyores i se-
nyors diputats, debatem la moció del Partit Popular 
que es diu Moció subsegüent a la interpel·lació sobre 
les retallades en polítiques de família. Sabem que 
el Partit Popular de retallades en sap; comprovem si 
realment en sap, també, de famílies, i, per tant, mi-
rem els antecedents del Partit Popular, que avui dia 
ens planteja tot un full de ruta a nivell de famílies.

Primera forma, diguem-ne, de comprovar-ho: el PP 
va donar suport a dos pressupostos –2011, 2012–, en 
tinc aquí els documents. Intentem comprovar ara si en 
aquests documents hi ha alguna referència a la famí-
lia. Pàgines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: cap referència 
a les famílies. Pressupost del 2012, també suport als 
pressupostos de la Generalitat: pàgines 1, 2, 3, 4, 5, 
6... Alguna referència a la família? Cap referència a la 
família. Per tant, anys 2011, 2012 –deducció en la qual 
suposo que convindran amb aquest diputat–, el PP no 
tenia cap interès en les polítiques de família.

Què ha fet el PP amb el comandament a distància, és 
a dir, què ha fet el PP des del Govern de Madrid, i, 
per tant, en suport a les polítiques de família que es-
tà fent el Govern de la Generalitat? Comprovem-ho. 
Comprovem transferències finalistes del Govern del 
PP en matèria de família. Programes socials: suport 
a famílies en situacions especials, reducció del 100 
per cent; suport a famílies en situacions especials de 
mediació, reducció del 100 per cent; suport a famílies 
en situacions especials de violència, reducció del 100 
per cent; maltractament infantil, també reducció del 
100 per cent; Pla d’acció a persones amb discapaci-
tat –Déu n’hi do!–, reducció també del 100 per cent; 
conciliació de vida laboral i familiar, reducció del 100 
per cent; programes específics per a dones, reducció 
del 100 per cent; programes d’emancipació de joves, 
reducció del 100 per cent. Carai!, una altra mostra de 
la preocupació del Partit Popular en temes de família.

Comprovem-ho, potser és que tenim una visió equivo-
cada i probablement trobarem símptomes inequívocs 
de l’interès del Partit Popular en famílies. Programes 
educatius, reducció de 41 milions; beques, 49 milions; 
gratuïtat de segon cicle d’educació infantil, 45 mili-
ons; integració i immigració, 15 milions; autonomia 
personal, 322 milions. Tot això són transferències que 
feia el Govern de l’Estat i que a hores d’ara no fa, i 
que, per tant, signifiquen o evidencien fins a quin punt 
el Partit Popular té un gran interès en les polítiques de 
família.

Hem passat a comprovar allò que va fer el Partit Popu-
lar quan va tenir possibilitat d’incidir-hi, també hem 
vist allò que va fer el Partit Popular o allò que ha fet 
amb comandament a distància des del seu Govern de 
Madrid. Vegem també què ha fet el Govern del Partit 
Popular en la seva acció de govern.

El Govern popular ens té acostumats o ha convertit 
–i els faig una dedicatòria especial a la gent del Par-
tit Popular, que sé que són molt catòlics– cada Con-
sell de Ministres en un Divendres de Passió. El que 
passa, que, a diferència del que diu el Nou Testament, 
aquí no hi ha Dilluns de Resurrecció. El Partit Popu-
lar ha convertit cada divendres cada Consell de Minis-
tres en una retallada, en un atac brutal a allò que són 
les polítiques de família al nostre país, es digui refor-
ma laboral, es diguin mesures de retallada. Recordin 
aquell divendres –que aquest sí que el podem anome-
nar «sant», «sant» i «resant»– que en un sol dia varen 
retallar 10.000 milions en educació i salut.

En definitiva, han vostès impulsat tot un seguit de me-
sures que són realment un atac brutal al que és la fa-
mília. Fins i tot han acabat provocant una altra cosa, 
i és que han situat tot un seguit de persones i han fet 
que perdessin allò que ahir el senyor Fernando Sán-
chez anomenava els «sitios de trabajo» i que el meu 
avi, que venia de Castella, en deia «puestos de traba-
jo» –i suposo que deu ser més correcte el primer nom. 
Quants sitios de trabajo –amb terminologia del senyor 
Sánchez– han destruït en aquests últims anys? Doncs, 
ni més ni menys que 1 milió de sitios de trabajo. Tot 
això són famílies a les quals el Partit Popular amb les 
seves polítiques ha acabat perjudicant.

Anem mirant altres sectors. Què han fet amb un sec-
tor que sempre diu el Partit Popular que protegeix, el 
sector de pensionistes? Deuen recordar, probablement, 
aquella imatge de la senyora Sánchez-Camacho en 
plena campanya electoral del país, que deia que en una 
Catalunya independent les pensions estaven en perill. 
Què ha fet el Partit Popular? Recórrer dues vegades al 
Fons de reserva de les pensions i abaixar el poder ad-
quisitiu de la gent gran d’aquest país, amb la qual cosa 
hem perdut ni més ni menys que un 1,25 de poder ad-
quisitiu de la gent gran els últims anys. Això què és? 
També atac frontal a les famílies d’aquest país.

El Partit Popular, en definitiva, no té cap tipus de cre-
dibilitat en la família. Jo crec que vostès tenen la ma-
teixa credibilitat que si aquí, en aquest faristol, vin-
gués Herodes –i els torno a posar un altre exemple 
bíblic– a parlar-nos de polítiques familiars o de plani-
ficació familiar. La credibilitat, ho repeteixo, és abso-
lutament nul·la.

I, per tant, com que la credibilitat és nul·la i el que vos-
tès han acabat pactant és una mena de pacto del ge-
rundio –perquè és un pacte, allò, de «continuar fent», 
«continuar treballant», «continuar desenvolupant»–, 
nosaltres ens abstindrem en aquest pacte del gerundi 
i el que farem és votar negativament altres aspectes, a 
menys que vostès ens vulguin dir que estan disposats  
a aixecar el sostre de dèficit del nostre país, i, per tant, a  
incrementar els ingressos, a donar o a pagar allò que 
deuen al Govern de la Generalitat, i, per tant, a pos-
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sibilitar que avui puguem fer realment allò que me-
reix el nostre país, que són polítiques de suport a les 
famílies.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

La vicepresidenta primera

Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula la 
diputada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Començaré la meva intervenció 
amb quelcom positiu, i és que a través d’aquesta mo-
ció, els agradi o no, hem aconseguit que el Govern es 
comprometi a presentar davant el Parlament durant 
aquest any 2014 l’avantprojecte de la nova Llei de su-
port a les famílies, atenent especialment aquelles més 
vulnerables, les nombroses i les monoparentals –mol-
tes d’elles nombroses, per cert.

D’aquesta manera –entenem, per la transacció a què 
hem arribat–, ampliarà la llei actual, la de 2003,  
que, per cert, a dia d’avui encara no ha estat desple-
gada, cosa que ha impedit dur a terme tota la política 
d’ajuts, d’incentius i mesures de foment de la família. 
Per tant, crec que és una bona notícia que per fi el Go-
vern presenti aquest avantprojecte com més aviat mi-
llor. Diputada Cervera, espero que aquest compromís 
es faci realitat, i si pot ser al mes de juny millor que al 
mes de desembre, i no quedi en paper mullat. Farem 
un seguiment, juntament amb les associacions vincu-
lades a la família, per tal que això sigui així.

Hem transaccionat altres punts amb Convergència i 
Unió que fan referència a aconseguir que la perspecti-
va de la família estigui present en els diferents depar-
taments de l’Administració de la Generalitat, que es 
faci un desplegament real del Pla integral de suport a 
la família 2012-2016; i sí que coincideixo amb altres 
grups parlamentaris que parlen d’aquest poc desplega-
ment, i per això nosaltres hem demanat –bé, demanà-
vem– la compareixença de la secretària de Família en 
comissió. Hem arribat també a un acord pel que fa al 
desenvolupament i implementació durant aquest any 
del projecte de serveis d’atenció a les famílies per tal 
que hi hagi una prevenció, orientació i suport en aque-
lles situacions de conflicte que es poden donar en el si 
d’una família.

I quant a les esmenes presentades pel Partit Socialista 
i Iniciativa que fan referència a donar totes les facili-
tats a les dones que vulguin avortar, doncs, miri, aquí, 
com es pot imaginar, no hi podem estar d’acord. Vos-
tès veuen l’avortament com un dret, un dret inexistent, 
nosaltres ho veiem com un fracàs. I, per tant, el que 
volem és donar suport a les dones que diuen sí a la 
vida del no nascut a través de mecanismes que donin 
suport a la maternitat. I aquí també hem arrancat el 
compromís del Govern d’elaborar un mapa dels recur-
sos i serveis que presten les diferents entitats que hi ha 
en el territori i que donen suport i acompanyament a 
les dones en situació de fragilitat social.

I per acabar, als qui ens acusen, no?, al Partit Popu-
lar, de presentar un model patriarcal, els convido a fer 
una reflexió. Miri, el Partit Popular és l’únic partit a 
Catalunya que té com a presidenta una dona, és l’únic 
partit a Catalunya que té una dona com a presidenta de 
grup parlamentari, la nostra secretària general és una 
dona. Per tant, qui posi en dubte el nostre model, si us 
plau, que s’ho faci mirar.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i crits de «Molt bé!» en un sector de 
l’hemicicle.)

La vicepresidenta primera

Cridem a votació.

Hem tingut diverses peticions de votació separada. Hi 
ha algun grup que vulgui fer-ne? (Maurici Lucena i 
Betriu demana per parlar.) Senyor Lucena.

Maurici Lucena i Betriu

Gràcies, presidenta. Ens agradaria demanar votació 
separada per als punts 1 i 2. (Veus de fons.) Ah, perdó, 
perdó! I el 8 i el 13.

La vicepresidenta primera

Alguna petició de votació separada més? (Pausa.) 
Doncs... (Jordi Turull i Negre demana per parlar.) Se-
nyor Turull?

Jordi Turull i Negre

Sí, el 3. I el 5 s’ha suprimit, no? El 5 no hi és, no?

La vicepresidenta primera

El 5 no hi és, però perquè la votació es pugui fer cor-
rectament mantindrem la numeració originària.

Jordi Turull i Negre

D’acord, perfecte.

La vicepresidenta primera

És a dir, que el punt 6 que votarem serà el 6 de l’origi-
nària, no el 5 definitiu. Correcte?

Jordi Turull i Negre

D’acord. Llavors, del 6 els apartats a, b, c i e –a, b, c i e.  
I el punt 8.

La vicepresidenta primera

Molt bé. Alguna votació separada més? (Pausa.) Bé, 
doncs, farem votació separada de tots els punts excep-
tuant els punts 4, 6.d, 7, 10 i 12, que els votarem fi-
nalment tots junts, atesa... (Veus de fons.) No, tampoc, 
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa?
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Dolors Camats i Luis

Amb la petició de votació separada que hem fet, el 10 
i el 12 no poden anar junts. (Pausa.) El 4, el 7 i el 12 
sí, però el 10 no. D’acord?

(Pausa llarga.)

La vicepresidenta primera

Començarem, doncs, les votacions de la moció.

Comencem pel punt 1.

Comença la votació.

Aquest punt ha estat aprovat per 76 vots a favor, 3 en 
contra i 52 abstencions.

A continuació votarem el punt 2.

Comença la votació.

El punt ha estat aprovat per 77 vots a favor, 3 en contra 
i 51 abstencions.

Seguidament, votarem el punt 6. El 6.a.

Comença la votació.

El punt 6.a ha estat rebutjat per 60 vots a favor i 70 en 
contra.

Seguidament, votarem el punt 6.b.

Comença la votació.

El punt 6.b ha estat rebutjat per 60 vots a favor i 71 en 
contra.

Seguidament, votarem el punt 6.c.

Comença la votació.

El punt 6.c ha estat rebutjat per 60 vots a favor i 71 en 
contra.

Seguidament, votarem el punt 6.d.

Comença la votació.

El punt 6.d ha estat aprovat per 108 vots a favor, 3 en 
contra i 20 abstencions.

Seguidament, votarem el punt 6.e.

Comença la votació.

El punt 6.e ha estat rebutjat per 60 vots a favor i 71 en 
contra.

Seguidament, votarem el punt 8.

Comença la votació.

El punt 8 ha estat rebutjat per 28 vots a favor i 103 en 
contra.

Seguidament, votarem el punt 9.

Comença la votació.

El punt 9 ha estat aprovat per 94 vots a favor, 3 vots en 
contra i 34 abstencions.

Seguidament, votarem el punt 10.

Comença la votació.

El punt 10 ha estat aprovat per 95 vots a favor, 3 en 
contra i 33 abstencions.

Seguidament, votarem el punt 11.

Comença la votació.

El punt 11 ha estat aprovat per 95 vots a favor, 3 en 
contra i 33 abstencions.

Tot seguit, votarem el punt 13.

Comença la votació.

El punt 13 ha estat aprovat per 76 vots a favor, 22 en 
contra i 33 abstencions.

I, finalment, votarem la resta de la moció, que són els 
punts 4, 7 i 12.

(Dolors Camats i Luis demana per parlar.)

Diguin-me, senyora Camats.

Dolors Camats i Luis

El 3, presidenta, hauria d’anar a banda.

La vicepresidenta primera

Doncs, seguidament, votarem el punt 3.

Comença la votació.

El punt 3 ha estat rebutjat per 47 vots a favor i 84 en 
contra.

I ara sí, seguidament, votarem la resta de la moció, 
que són els punts 4, 7 i 12.

Comença la votació.

Els punts 4, 7 i 12 han estat aprovats per 108 vots a fa-
vor, 3 en contra i 20 abstencions.

Procediment
per a la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Llei  
de l’Estat 24/2013, del 26 de desembre, 
del sector elèctric (tram. 212-00009/10)

Tot seguit, passarem al següent punt de l’ordre del dia, 
que és el debat i votació de la proposta d’interposi-
ció d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 24/2013, del 26 de desembre, del sector elèc-
tric. Aquest debat es regirà d’acord amb el que esta-
bleix l’article 155 del Reglament i, segons acord de 
Junta de Portaveus, el temps d’intervenció per a aquest 
debat serà de deu minuts per a cada grup parlamen-
tari.

Atès que aquesta proposta ha estat presentada pels 
grups parlamentaris de Convergència i Unió, d’Es-
querra Republicana, Socialista i Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, procedirem, 
en primer lloc, al torn d’intervenció d’aquests grups 
per defensar la proposta presentada.

Té la paraula, per defensar el posicionament del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, el 
diputat Marc Sanglas.
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Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Diputats, comparec en aquest mo-
ment per presentar el posicionament d’Esquerra Re-
publicana a la petició d’una presentació d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Llei 24/2013, de 26 de 
desembre, del sector elèctric. Vull, abans de res, donar 
les gràcies als tècnics del grup que han estat donant 
suport a la realització d’aquesta intervenció, atesa la 
complexitat i la dificultat de la mateixa matèria.

En tot cas, i dedicat al senyor Cañas, ens trobem da-
vant d’un espoli. (Remor de veus.) Ens trobem davant 
d’un espoli. I, miri, senyor Cañas, un espoli ja no li 
parlaré només a nivell territorial: un espoli als ciuta-
dans, un espoli a cadascun de nosaltres per facilitar el 
manteniment d’una casta, el manteniment d’uns grups 
de pressió, el manteniment d’uns lobbys, que són els 
que a costa –a costa– de tots els ciutadans fan el seu 
negoci o fan el seu agost. Per tant, sí, parlarem d’es-
poli. En altres ocasions parlarem d’espoli fiscal, però 
aquesta vegada parlarem d’un espoli a cadascun dels 
ciutadans de manera molt directa.

En tot cas, el Partit Popular, com ja ens té acostumats 
en els últims mesos, s’ha dedicat a dictar un seguit 
matèries, amb l’excusa..., i de qualsevol cosa, parla, 
però només addueix l’article 149 –article 149 del text 
constitucional–, que li permet dictar unes bases de  
coordinació en la planificació general de l’activitat 
econòmica. I, en base a aquest article, es dedica a re-
gular des de l’energia fins al règim local, tot amb una 
visió purament economicista, o almenys això és el que 
diuen, o això és el que provoquen, i això és el que..., 
afavoreixen certs sectors amb les seves lleis i els seus 
textos legislatius.

Per tant, des d’aquest punt de vista, l’Estat ha trobat 
l’excusa fàcil per iniciar un procés de recentralitza-
ció, de control per part de les institucions de l’Estat de  
tot allò que es mogui, i limitar la capacitat ja sigui  
de les autonomies o ja sigui la capacitat dels ens lo-
cals. En tot cas, tot tendeix a afavorir uns interessos 
molt concrets.

La Llei del sector elèctric, segons consta al seu pre-
àmbul, diu que pretén clarificar les competències atri-
buïdes a la Llei 54/1997, d’on portava causa. Però, en 
tot cas, al nostre entendre –i per això vam sol·licitar 
el dictamen del Consell de Garanties–, més que cla-
rificar, el que fa és justificar, hi insistim, una invasió 
competencial. Una invasió que atempta contra la dis-
tribució i el repartiment competencial que hauria de 
ser..., no és el nostre leitmotiv, però, en tot cas, el que 
hauria de ser un estat compost.

I, per tant, des d’aquest punt de vista, disposicions 
com la disposició final segona, on es diu que tot és 
bàsic excepte una qüestió molt menor amb relació a la 
manca de la notificació expressa de les resolucions..., 
diu que tot és bàsic. I, per tant, des d’aquest punt de 
vista, establir d’entrada que tot és bàsic és ofegar la 
possibilitat d’aquest repartiment competencial que, en 
principi, hauria de dictar o hauria de guiar qualsevol 
acció legislativa.

Per tant, des d’aquest punt de vista, el que fa –al nostre 
entendre– l’Estat amb aquesta regulació és buidar de 
competències, buidar de sentit –per extensió–, qualse-
vol capacitat de regulació per part de les comunitats 
autònomes, en aquest cas. Ens sembla, i tot i que l’Es-
tatut d’autonomia reconeix un seguit de competències 
en alguns casos compartides, que el que fa –i segura-
ment d’aquí a uns dies tindrem ocasió de veure com 
ho fa també en l’àmbit del règim local–..., estén la seva 
capacitat i la seva influència a qualsevol àmbit, la qual 
cosa no deixa marge al legislador autonòmic.

Per tant, des del nostre punt de vista, ens sembla que 
això atempta..., i, en tot cas, passaré a relacionar al-
guns dels articles que nosaltres entenem vulnerats, 
amb la qual cosa ens sembla que ofega la capacitat del 
legislador autonòmic, hi insisteixo, amb una clara vo-
luntat no de servir uns interessos generals, sinó de ser-
vir unes classes molt determinades.

Nosaltres hem basat la sol·licitud del nostre dictamen 
en algunes qüestions. Jo diria que no n’hi ha cap de 
menor, però que, en tot cas, l’autorització d’instal-
lacions, per exemple, ens sembla que... L’autoritza-
ció d’instal·lacions peninsulars de producció d’energia 
elèctrica i les instal·lacions de transport elèctric, en-
cara que el seu àmbit només sigui determinat a l’àm-
bit de la comunitat autònoma..., se les atribueixi com 
a competència del Govern de l’Estat, ens sembla que 
això atempta contra les facultats de la Generalitat de 
poder controlar, de poder autoritzar aquestes instal-
lacions en aquelles instal·lacions –valgui la redundàn-
cia– que només determinen o només transcorren en 
territori català. Per tant, des d’aquest punt de vista, ens 
sembla un dels atacs.

Un altre dels atacs que ens sembla –i, en aquest sen-
tit, el Consell de Garanties Estatutàries concreta que 
sí, que hi ha una vulneració de les competències–..., 
és en l’àmbit de la matèria d’autoconsum. I no és me-
nor, i nosaltres hi hem volgut fer èmfasi –i, de fet, en 
la resolució, en la moció que hem presentat en el debat 
anterior, ho hem posat molt sobre la taula. En defini-
tiva, l’autoconsum no deixa de ser una manera de de-
mocratitzar el sistema d’energia elèctrica, i això és el 
que acaba i és el que molesta el Partit Popular.

Hem de tendir –i les energies renovables ho afavo-
reixen– a un sistema que permeti que cadascun dels 
ciutadans pugui generar aquesta energia elèctrica per 
al seu interès. I, en tot cas, qualsevol normativa des-
tinada a gravar, destinada a marcar, destinada a evi-
tar..., que, en definitiva, és el que intenta la Llei del 
sector elèctric en aquest sentit. Intenta desvirtuar l’au-
toconsum amb uns gravàmens inassumibles per part 
del ciutadà, diguem-ne, fa inviable qualsevol inversió 
en aquest sentit, perquè evidentment quan el ciutadà 
fa els números no li surten, perquè si ha de tenir en 
compte la inversió que ha de fer, i després les tarifes 
i els peatges que ha de pagar, no li surt a compte. És 
evident que l’única voluntat d’aquesta regulació del 
sector elèctric és eliminar i acabar amb l’autoconsum, 
un autoconsum que ens sembla que hauria de ser un 
element a potenciar per part de les administracions 
públiques, perquè afavoreix el model al qual ens sem-
bla a nosaltres que ha de tendir la nostra societat, un 
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model que tendeixi a les energies renovables i un mo-
del que tendeixi a evitar la màxima distribució pel que 
significa de pèrdua pel transport de les xarxes, i que, 
per tant, com més afavorim la proximitat en aquest 
àmbit..., ens sembla prou important.

Ens sembla també, i així ho vam sol·licitar al Consell 
de Garanties Estatutàries, el fet que s’atribueixi a la 
Comissió Nacional del Mercat i de la Competència  
la resolució dels conflictes pel que fa a l’atorgament de 
permisos en xarxes que transcorren en àmbit autonò-
mic, un atac frontal a la capacitat de la Generalitat de 
poder dictar les seves normatives.

Ens sembla, a més a més, que ataca també aquesta Llei 
del sector elèctric els drets i obligacions de les empre-
ses distribuïdores, quan tenim una llei, la Llei 18/2008, 
de garantia i qualitat del subministrament elèctric, que 
imposa ja aquests drets i obligacions; ens sembla, per 
tant, que aquella llei, que va ser feta sota la competèn-
cia de les atribucions del Govern de la Generalitat de 
Catalunya i d’aquest Parlament..., una llei que hi pas-
si per sobre, hi insisteixo. Amb l’excusa del que és un 
element bàsic, el que fa el Govern espanyol és passar 
per damunt de tot, i, per tant, des d’aquest punt de vis-
ta, ens sembla que és un dels altres àmbits on cal ata-
car aquesta regulació espanyola.

Ens sembla també que s’ataquen, en alguns casos, les 
competències compartides en l’àmbit del medi ambient 
i en la capacitat de l’establiment de normes de protec-
ció. És a dir, Catalunya –per voluntat, per manera de 
ser i per consciència– ha determinat unes certes ca-
pacitats, diguem-ne, unes normes addicionals de pro-
tecció, que ara estan sent castigades a través d’aquesta 
Llei del sector elèctric. Ens sembla que aquesta dife-
renciació, aquesta capacitat i voluntat de protecció del 
medi i algunes mesures correctores a les instal·lacions, 
no poden ser perjudicades per una llei de nivell esta-
tal, perquè, en tot cas, no afavorim la qualitat, sinó que 
afavorim el descontrol.

Ja per acabar, deixin-me fer un petit comentari. Ens 
alegrem especialment que el Grup de Convergència  
i Unió se sumi a aquest recurs d’inconstitucionalitat i 
que el Govern acabi veient que la negociació amb el 
Govern de Madrid és impossible. Per molta voluntat 
que s’hi posi, ja queda clar que la voluntat negociado-
ra, la voluntat, diguem-ne, de reconèixer la multiplici-
tat de l’Estat, no hi és per part del Govern de l’Estat, i 
que per tant qualsevol negociació que intentem..., i ho 
intentem, i no cedirem, però ja veiem que els resultats, 
nuls.

Gràcies.

El vicepresident segon

Pel Grup Parlamentari Socialista, té ara la paraula el 
senyor Xavier Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats, senyor conseller, era tan clar que l’acció de 
govern del Partit Popular, del Govern de l’Estat, en-

vaïa les competències de les comunitats autònomes, fa 
tant de temps que ho diem nosaltres en aquest Parla-
ment, que, bé, ens alegrem que finalment el partit del 
Govern i el Govern –sembla– de la Generalitat hagin 
arribat a la mateixa conclusió. Fins ara ens ho havien 
negat, fins i tot per escrit.

Aquest diputat que els parla i el meu company Jor-
di Terrades havíem avisat en nombroses ocasions el 
conseller Mena i també el conseller Puig, avui pre-
sent, que l’acció de govern del Partit Popular esta-
va impossibilitant l’acció de govern del Govern de la 
Generalitat, anava en contra dels interessos de Cata-
lunya, d’un sector productiu i d’un sector auxiliar de 
la resta de sectors productius –si és que se’n pot dir 
«auxiliar»– com és el sector de l’energia. Hem vingut 
aquí en nombroses ocasions i gairebé hem recitat des 
de la primera fins a l’última lletra de l’article 133 de 
l’Estatut, del nostre Estatut, el qual és tan oblidat pel 
nostre Govern de la Generalitat quan hauria de ser la 
seva llei màxima, la que hauria de tenir en compte 
en primer lloc. Ens deien, fins i tot, que els serveis 
jurídics del departament aconsellaven no recórrer 
contra les diferents disposicions quan aquestes ma-
teixes disposicions eren recorregudes pels governs 
d’altres comunitats autònomes, governs del Partit  
Popular.

En fi, tot això, senyores i senyors diputats, respon a 
la voluntat, a una doble voluntat, del Partit Popular. 
La primera és la del centralisme polític i administratiu 
del qual hem parlat en aquests moments inicials de la 
nostra intervenció. Però la segona –tant o més impor-
tant, perquè defineix el model i les intencions– és la de 
concebre la gestió del sistema energètic –la producció, 
el transport, la distribució– a partir de grans monopo-
lis, i, per tant, anant en contra de la història, que ja en 
els darrers anys, cada vegada més, encara de forma 
incipient en alguns llocs, comença a admetre aquell 
principi que fa anys que des de posicions d’esquerra 
hem anat preconitzant, que és el de l’energia distribuï-
da, des de tots els punts de vista –des del punt de vista 
de la producció, des del punt de vista de la distribució, 
des del punt de vista de la gestió.

I és aquí també, senyores i senyors diputats, on rau 
la nostra discrepància –que hem expressat avui, tam-
bé ara, per tercera vegada– amb els governs i amb els 
partits de la dreta. El Partit Popular i Convergència i 
Unió han anat coincidint, fins i tot en aquest precepte 
que avui aconsellem i demanem que la cambra impug-
ni, i per tant encomani al Govern la presentació d’un 
recurs d’inconstitucionalitat. En efecte, en l’aprovació 
de la reforma del sector elèctric han coincidit el Par-
tit Popular i Convergència i Unió, que avui es troba 
en la contradicció d’haver d’admetre que nombrosos 
preceptes d’aquesta reforma –en concret, el Consell de 
Garanties Estatutàries diu que set preceptes: els arti-
cles 9, 40, 43.5, 46, 51, 52.4 i una disposició final– són 
contraris al nostre Estatut, i fins i tot en alguns casos 
a la Constitució.

És per això que el Grup Socialista avala també 
aquest dictamen, hi està d’acord i avui votarà a fa-
vor de la presentació d’aquest recurs. És un dret de 
les comunitats autònomes, i en concret de Catalunya, 
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gestionar l’energia? Ho és: ho diu el nostre Estatut. 
Tenim voluntat de fer-ho? Sí, ho vàrem votar, i fins i 
tot aquest precepte, aquest article del nostre Estatut 
d’autonomia, que va ser impugnat en el seu moment 
pel Partit Popular, no va rebre cap objecció per part 
del Tribunal Constitucional en la seva famosa sen-
tència –si em permeten el qualificatiu– del 2010. Per 
tant, estava clar que, inclús amb l’aval del Tribunal 
Constitucional d’aquell moment, pot el Govern ac-
tuar. Una altra cosa és que l’absència de polítiques 
energètiques –almenys fins al moment– d’aquests 
tres anys dels dos governs presidits pel senyor Artur 
Mas..., hagin decidit fer-ne cas omís, i, per tant, dei-
xar que fos des de Madrid, des de l’Estat..., els qui 
ens fessin la nostra política energètica, que hauríem 
hagut de començar a desenvolupar nosaltres ma-
teixos.

Deu ser pot ortodox, però en el fons en el fons, senyo-
res i senyors diputats, aquí rau una altra qüestió. És a 
dir, el sol, el sol que ens il·lumina, és de tots o és d’uns 
quants només? El sol, que és la font de tota energia, 
o de gairebé totes, és de tothom o és d’uns quants? 
Bé, el desenvolupament de la història ha arribat a fer 
que el monopolitzin uns quants pel que fa a l’energia  
de què ens servim cada dia, però hem de retornar al 
fet que sigui de tothom –també de les comunitats au-
tònomes, si m’ho permeten–, i, per tant, que el mo-
del de gestió de l’energia, de la seva generació, de la 
seva distribució, del seu transport, doncs, sigui també 
de tothom. Ja sé que al conseller no li agraden aquests 
excursos, però el fonament de la discrepància al vol-
tant de les polítiques energètiques, conseller, és aques-
ta. N’hi ha alguns que consideren, com vostè, que és 
fins i tot convenient que la monopolitzin uns quants, i 
altres que pensem que, com ja ha dit el senyor Sanglas 
abans, també l’energia s’ha de democratitzar, i demo-
cratitzar-la significa que sigui distribuïda i que estigui 
a l’abast de tothom.

Aquests dies, conseller, senyores i senyors diputats, 
hem parlat de la pobresa energètica. I per desgràcia, 
aquest matí, amb la nostra moció, només per dos vots 
no hem declarat –aquest Parlament– que l’accés a 
l’energia és un dret. Hem perdut una gran oportunitat. 
Hi tornarem, i al final aquest Parlament serà capda-
vanter i declararà algun dia que l’accés a l’energia és 
un dret. Vostès avui ho han impedit, senyors de la dre-
ta, senyors de Convergència i Unió i del Partit Popu-
lar, però algun dia hi tornarem, i això serà senyal que 
aquest és un Parlament d’un país avançat, que creu de 
veritat que aquells drets principals –entre els quals 
l’energia aviat ho serà– han de ser atesos pels poders 
públics.

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors 
diputats.

El vicepresident segon

Gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya - Esquerra Unida i Alternativa 
té ara la paraula la il·lustre diputada senyora Hortènsia 
Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. Bé, la Llei 24/2013. Per què pre-
sentem recurs d’inconstitucionalitat –nosaltres, Es-
querra, Convergència i Unió, PSC–?

Miri, aquesta Llei del sector elèctric s’emmarca en 
una reforma energètica del Govern del PP, que han fet 
en dos anys fins a deu lleis, fins a deu modificacions, 
per regular ells en diuen el «sector energètic». Intenten 
regular el sector elèctric sense les mínimes garanties 
ni de participació, ni d’informació, ni de transparència 
–la majoria, per tràmit d’urgència–, envaint compe-
tències de les comunitats autònomes –bé, com fan en 
altres sectors–, i sobretot afectant profundament con-
sumidors, administracions públiques i els sectors eco-
nòmics, i comprometent objectius estratègics i el com-
pliment de directives europees. Deu lleis en dos anys 
i escaig que configuren una legislació discriminatòria, 
recentralitzadora, que s’ha dedicat a alimentar aquest 
mercat oligopòlic, i que ha anat contra els interessos 
de les persones.

Quan aquesta llei es va debatre al Congrés, set esme-
nes a la totalitat: sis esmenes de devolució i una es-
mena amb text alternatiu del nostre grup, d’Izquierda 
Plural. També CiU va fer esmena a la totalitat al Con-
greso, la pena és que després el diputat Sánchez Lli-
bre, quan la llei va arribar al Senat, va dir que..., bé, va 
pactar una sèrie d’esmenes que va dir que milloraven 
el tema de les invasions competencials, i sobretot que 
salvaven el tema de la cogeneració de residus i la bio-
massa amb un pla Renove a partir del 2014 –després 
hem vist que això ha quedat una mica fum. I ens ale-
grem que ara, malgrat que el senyor diputat Sánchez 
Llibre digués que s’arreglava el tema competencial o 
es millorava, s’hagin decidit també a presentar recurs, 
perquè el cert és que –ho ha dit el..., queda ben clar en 
el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries– es 
vulneren competències recollides a l’Estatut, es vul-
neren preceptes de la Constitució. Però és que, vamos, 
és un atracament, es vulneren drets humans, i ja expli-
carem per què: perquè impedir l’accés al sol, perquè 
negar el dret a l’autoconsum, és un atracament. És una 
«mafiada» de llei.

Les vulneracions, en tres aspectes: la xarxa de distri-
bució elèctrica –les vulneracions competencials–, xar-
xa de distribució elèctrica que es desenvolupa dins de 
Catalunya i que no ens deixen legislar; una uniformit-
zació i recentralització que no deixa marge perquè la 
Generalitat pugui exercir les seves competències en 
matèria d’energia, i limita competències en matèria de 
consum. Però més enllà d’aquestes invasions compe-
tencials i conceptes jurídics, miri, aquesta llei el que 
fa és perpetuar les errades que ens han portat on es-
tem, degudes a una mala regulació que ja ve de la llei 
del 97. Una diagnosi totalment equivocada –i ho hem 
tornat a sentir avui, quan la senyora Garcia Cuevas in-
tervenia en les mocions d’energia– que no afronta cap 
dels reptes econòmics i energètics que avui tenim com 
a país: ni la dependència energètica dels combustibles 
fòssils i de l’urani, que ens fa que la balança comercial 
ens costi més de 55.000 milions d’euros; ni la lluita 
contra el canvi climàtic –2012, un 10 per cent d’emis-
sions de CO2 que hem emès–; ni l’eficàcia i eficiència 



Sèrie P - Núm. 53 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 14 de març de 2014

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 28.3  31

energètiques, criminalitzant les renovables i penalit-
zant-les i bloquejant-les; ni la vulnerabilitat energètica 
ni la lluita contra la pobresa energètica, un tema que 
hem tractat aquí, en el Ple, i que de veritat que jo no 
sé com no els genera dissonàncies cognitives estar fent 
aquí esmenes per lluitar contra la pobresa energètica i 
després aprovar aquest tipus de lleis a Madrid.

Però sobretot, i el més greu, és que no li posa mà al mer-
cat, al mercat elèctric, a l’opacitat, a la manca de trans-
parència d’un sistema elèctric que fa que el marge de 
beneficis del càrtel –perquè és un càrtel de cinc em-
preses elèctriques– de les companyies espanyoles sigui 
el triple que el de les europees, i que el dèficit tarifari  
que aquesta llei pretén superar –perquè és l’únic que 
pretén aquesta llei, reduir el dèficit– consisteixi en uns 
beneficis caiguts del cel que poden estar entre 3.500, 
4.000 milions d’euros l’any.

Vostès pretenen resoldre el dèficit tarifari, però, clar, 
ignorant el mal funcionament del mercat, i culpant i 
criminalitzant les energies renovables d’aquests de-
sequilibris entre ingressos i costos. Perquè vostès no 
consideren els costos reals, sinó els costos reconeguts. 
I que no són els reals, els reconeguts. Per què? Perquè 
vostès, quan determinades energies entren en el mix, 
com la nuclear i la hidroelèctrica..., estan sobreretri-
buïdes, cosa que acaba suposant beneficis milionaris 
per a les grans companyies. Quina casualitat! Són més 
llestes les companyies elèctriques espanyoles que les 
europees, per tenir tants beneficis? O no deu ser per-
què en els consells d’administració d’aquestes com-
panyies s’asseuen determinades persones de determi-
nats grups polítics? Per exemple, Gas Natural Fenosa, 
Felipe González, Narcís Serra; a Endesa, José María 
Aznar, Luis de Guindos; Iberdrola, Ángel Acebes. Po-
dríem continuar, eh? –és allò de les portes giratòries.

Per tant, tots aquests errors en la diagnosi, que antepo-
sa interessos de les grans companyies als de la ciuta-
dania, conformen una llei que penalitza triplement el 
consumidor –perquè apuja el rebut de la llum– i im-
pedeix l’autoconsum. És a dir, la llei està aplicant la 
mateixa recepta sobre el dèficit tarifari des del 2009 i 
que no ha donat resultat. Però, sobretot, aquesta llei el  
que fa és –i aquest és un tema que deixa clar també 
el dictamen– acabar amb la inversió en energies reno-
vables. Aquí han posat en risc tot un sector que dóna 
llocs de treball, i aquí –quina casualitat, senyor Coto i 
el senyor Sánchez Costa, que aquí ahir ens explicaven 
temes d’economia– no deixem actuar la mà del mercat, 
no, aquí som intervencionistes, un intervencionisme il-
limitat: aquí fixem a les renovables un cost estàndard,  
i a més amb una inseguretat jurídica, perquè cada tres i  
sis anys aquest cost es pot variar. Per tant, aquí tornem 
a..., vostès fan pujar la prima de risc de les renovables, 
vostès solets.

Revisió automàtica dels peatges o aplicar el principi 
d’estabilitat pressupostària també en el sector elèctric. 
Primer de tot, el deute. És igual, no hem fet auditoria, 
no sabem quina part és legítima i quina no: primer de 
tot, abans de tot, pagar a Endesa i Iberdrola, abans que 
garantir el servei públic, abans que garantir l’equitat o 
la sostenibilitat. Això, el primer.

Per últim –i això, ja els ho deia, ja no és ni anticons-
titucional ni atempta contra les competències, és que 
ja jo crec que va contra els drets humans–, imposar 
i impedir..., traves a l’autoconsum, posar-li un impost 
al sol. Per això hem fet la campanya de desobediència 
i la continuarem fent, i cridarem que la gent la faci, 
aquesta campanya, perquè no es poden posar portes 
al sol, perquè el sol és un bé comú, de tots, i, per tant, 
no es poden posar peatges i suports per una energia 
de consum propi i que no s’aboca a la xarxa. Però ai-
xò què és? És com si jo planto tomàquets i em fan pa-
gar-li al Mercadona, que el tinc al costat, per si des-
prés em quedo sense tomàquets. Això no pot ser. Això 
va en contra del sentit comú. Per tant, s’havia de regu-
lar l’autoconsum en balanç net, però no fet així.

I, per últim, introdueix canvis en el sistema de fac-
turació, que afecten bàsicament a qui?, als consumi-
dors domèstics. Però és que, a més, amb un sistema 
–que no es preocupin, perquè això ja els ho tomba-
ran des d’Europa– que desincentiva l’estalvi. Vostès 
posen una tarifa plana que a qui castiga és o els que 
són pobres energèticament, que consumeixen menys, 
o els que són més eficaços. És a dir, aquí la part de la 
tarifa plana és la més cara, i si tu després tires de veta 
i consumeixes molt no passa res, perquè ja has pagat. 
Per tant, en contra de tot el que s’està fent i en contra 
de les directives, i en contra del sentit comú, al final.

Per tant... Bé, ja no parlaré d’altres mesures, com ex-
cloure les cooperatives de consumidors o afavorir les 
centrals de gas de cicle combinat mitjançant els paga-
ments per hibernació.

En resum, unes mesures que comporten incompli-
ment de les directives europees 20-20-20 –i ens po-
den portar les consegüents sancions, però, bé, també 
les acabarem pagant entre tots, com sempre–, insegu-
retat jurídica i inestabilitat regulatòria. Això dinamita 
la credibilitat, eh?, de possibles inversions. Sí, sí, molt 
Barcelona World, molt «anem a buscar inversors», pe-
rò un sector que és emergent i en el qual podrien venir 
inversions, amb aquestes regulacions l’estem dinami-
tant. Ensorrament de les inversions en el sector de les 
renovables –ho deia la reunió que van tenir l’eòlic–, 
però, bé, problemes amb les plantes de cogeneració, 
trenta mil petits productors afectats, molts d’ells page-
sos. Sobretot, impedir el canvi cap a la sobirania ener-
gètica i la generació distribuïda, més privilegis per a 
les grans empreses, ineficàcia i ineficiència econòmi-
ca, i destrucció de llocs de treball: 118.000 llocs de 
treball directes i indirectes lligats a les energies reno-
vables.

En resum, i per acabar, més desigualtat i exclusió 
–més desigualtat i exclusió. Perquè aquesta llei, com 
la LOMCE, té els dies comptats, senyors del PP, per-
què la batallarem. La batallarem a les institucions amb 
aquest recurs d’inconstitucionalitat; la batallarem, la 
denunciarem, a Europa; la batallarem al carrer; cons-
truirem alternatives des dels ajuntaments, des de les 
cooperatives de consum com Som Energia, canviant 
els patrons de consum, fent desobediència i estant al 
costat de la ciutadania i del planeta que ens acull i ens 
dóna vida. I guanyarem, senyors del PP, perquè l’es-
càndol del rebut elèctric ja és al carrer, potser gràcies 
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al senyor Évole –bé, doncs, molt bé: gràcies, Jordi 
Évole, per fer aquests programes–, i perquè la indig-
nació, en aquest tema, també és transversal.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

El vicepresident segon

Gràcies, diputada. També per defensar la proposta pre-
sentada, i en nom del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, té ara la paraula la diputada il·lustríssima 
senyora Montserrat Ribera, alcaldessa.

Montserrat Ribera i Puig

Gràcies, president. Conseller, senyores i senyors dipu-
tats, bé, avui torno a sortir a aquest faristol per defen-
sar la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat 
–en aquesta ocasió, sobre la Llei del sector elèctric–, 
la tercera que es presenta en un termini de quinze 
dies, de dos plens, davant d’aquesta cambra i davant 
de l’envestida legislativa que el Govern espanyol està 
fent a les comunitats autònomes, i en aquest cas a la 
Generalitat de Catalunya.

Segons el preàmbul d’aquesta llei, l’objectiu és regular 
el sector elèctric, amb la finalitat de garantir el sub-
ministrament de l’energia elèctrica, adequar-lo al con-
sumidor i a un preu al menor cost possible. De fet, el 
verdader objectiu és recentralitzar, treure competèn-
cies a les administracions i corregir el dèficit de la ta-
rifa elèctrica. El problema radica –i ho vam dir així 
en la interpel·lació que jo vaig fer al conseller, i el ma-
teix conseller també hi va estar d’acord– en el fet que 
per poder corregir aquest dèficit els consumidors, sen-
se adonar-se’n, sense saber-ho, deuen en aquest mo-
ment..., tenen un deute superior als 27.000 milions 
d’euros. I el PSOE, senyor Sabaté, tampoc hi va fer 
res, per corregir-ho.

A més a més, aquest és l’únic cas que hi ha al món en 
què els consumidors tinguin tant dèficit i deguin tants 
diners al sector elèctric. Això comporta diferents con-
seqüències: que paguem les energies més cares d’Eu-
ropa –factor de competitivitat negatiu per a les nostres 
empreses–; que aquest dèficit el paguin, una part molt 
important, els consumidors, amb pujades periòdiques 
del rebut de la llum –segons una organització de de-
fensa dels consumidors, la llum s’ha encarit a Cata-
lunya un 31 per cent en els últims quatre anys–; que 
això faci que no hi hagin unes efectives polítiques 
d’estalvi i eficiència energètica; també, que hi hagi un 
retrocés en l’aplicació de les energies renovables; que  
les subvencions a l’energia eòlica caiguin un terç;  
que se’ns acumulin els purins a les plantes de cogene-
ració perquè el Govern del PP aprova una ordre mi-
nisterial posterior a la Llei de l’energia elèctrica, con-
tra la qual el nostre grup parlamentari a Madrid ja ha 
presentat una proposta per poder-ho tirar enrere; que 
els que han invertit en fotovoltaica tinguin greus pro-
blemes econòmics per fer front a les inversions rea-
litzades, per l’anul·lació de les primes tal com estaven 
compromeses; que es desincentivi l’estalvi energètic; 
que es creï inseguretat jurídica per als inversors; que 

es faci inviable l’autoconsum amb peatges; que s’afa-
voreixi una mala inversió en xarxes i, per tant, es posi 
en risc la qualitat futura del servei; que s’incrementin 
els costos de l’energia a importants sectors industrials 
i els faci menys competitius –indústria cimentera, in-
dústria química, indústria de base, indústria siderúrgi-
ca, indústria paperera, etcètera.

I tot això ja ho vam dir en la interpel·lació tant jo com 
el conseller, i en la moció que es va aprovar després 
en aquest Parlament i que va presentar Convergència 
i Unió. La conseqüència és que la reforma que avui 
tenim afecta greument la competitivitat de les nostres 
empreses, no estimula l’estalvi i l’eficiència energèti-
ca, no aborda la reducció de la dependència dels re-
cursos fòssils, i no afavoreix el desenvolupament del 
sector energètic. I el conseller ho va dir: «La reforma 
del sistema elèctric espanyol posa de manifest la ne-
cessitat de definir el nostre propi model energètic. Es-
tudis amb dades de l’any 2011» –va dir el conseller– 
«arriben a fixar en un 10 per cent l’estalvi d’energia 
per part dels usuaris, sense crear dèficit tarifari, a par-
tir del mix energètic català que tenim avui aquí.» Se-
nyor Sabaté, una memòria curta, crec, perquè això es 
va dir aquí. El conseller ho va dir en la seva interpel-
lació. Per tant, crec que val la pena tenir en compte 
que d’això fa quatre mesos, i, per tant, nosaltres sí que 
hauríem de tenir una memòria, a vegades, més llarga.

La reforma del sistema elèctric és una evidència que 
l’Estat espanyol no legisla d’acord amb els interessos 
de Catalunya. Ho fa en contra dels interessos econò-
mics de les empreses catalanes, i el que s’ha de fer 
és que Catalunya disposi d’aquesta estructura d’estat. 
I llavors diuen vostès: «És que vostès hi van votar a 
favor en el Congrés de Diputats.» Doncs, sí, hi vam 
votar a favor, i hi vam votar a favor en el Senat, amb 
una soga al coll. (Remor de veus.) Ja els ho diré –sí, 
senyor Cañas, que li sap tan greu–: salvar tres sectors 
industrials energètics molt importants per a Catalunya 
amb un pacte amb el PP.

El primer és el que ens assegura la no-interrupció de 
l’energia elèctrica d’aquestes «làmpares» –que, bé, jo 
estèticament potser tampoc les trobo molt boniques. 
Però, en tot cas, quan es governa es pot governar de 
dues formes –i ho comentàvem en els nostres escons–, 
es pot governar per l’estètica o es pot governar pel 
subministrament, per garantir aquest subministra-
ment, i també amb un decret de pobresa energètica 
que dóna accés a l’energia, en aquests moments, a tot-
hom. També les de cogeneració, seixanta-un projec-
tes catalans paralitzats. Tot això crea llocs de treball. 
I per a les petites empreses del sector de la distribu-
ció, flexibilitzar, per tal que puguin competir amb les 
grans empreses.

Però imagini’s quant a favor estem de tot això quan 
aquí hi va haver una interpel·lació, hi va haver una mo-
ció, i quan el Govern i el grup parlamentari que li dó-
na suport presentem també aquest recurs d’inconstitu-
cionalitat. I, a més a més, és que aquesta llei es posa 
absolutament en tot: en la producció, en el transport, 
en el subministrament, en les autoritzacions, en les ex-
propiacions, en les sancions, en les facturacions... És 
evident que es posa en tot plegat. I tot això, envaint de 
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forma molt clara les competències compartides que té 
l’Estat amb la Generalitat.

Per això, el Govern de la Generalitat i el Grup d’Es-
querra Republicana, en aquest cas, demanen el dicta-
men al Consell de Garanties Estatutàries, bàsicament 
pel tema d’invasió de competències, perquè aquesta 
reforma envaeix –envaeix–competències de les comu-
nitats autònomes –en aquest cas, de la Generalitat de 
Catalunya–, i aquest fet és molt preocupant, en tot allò 
relacionat amb la distribució elèctrica, perquè desapa-
reixen les competències de la Generalitat i de les co-
munitats autònomes. I també en l’àmbit de la planifi-
cació. I és que la Generalitat de Catalunya és qui ha 
de ser l’organisme competent en aquesta matèria pel 
principi de subsidiarietat, ja que el marc català és el 
més idoni per conèixer la realitat del país. Escolti’m, 
jo a Villagarcía de Arriba o a Villagarcía de Abajo 
no sé què els interessa energèticament. El Govern de 
la Generalitat és el que sap què convé a Catalunya, i, 
per tant, és qui ha de tenir aquesta planificació i totes 
aquestes competències.

I en aquesta llei es veuen clarament la voluntat recen-
tralitzadora i les ganes de treure competències a les 
comunitats autònomes –en aquest cas nostre, a Cata-
lunya. Això no és nou, ja ho hem vist: Llei de garantia 
d’unitat de mercat, la LOMCE, l’ARSAL, i com les 
futures lleis que vindran i que tindran com a prioritat, 
doncs, recentralitzar les competències de les comuni-
tats autònomes cap a l’Estat espanyol, i molt especial-
ment les de Catalunya.

Però anem al gra: el resultat del dictamen és que sis 
articles i la disposició final segona són inconstitu-
cionals i antiestatutaris, i que envaeixen competències 
tant de la Constitució espanyola com de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya –competència que tenim com-
partida segons l’article 133 de l’Estatut de Catalunya.

Per tant, aquesta Llei del sector elèctric vulnera les 
competències de la Generalitat, recentralitza, intenta 
treure competències per poder regular ells tot el que 
vulguin i deixar les comunitats autònomes, i especial-
ment la Generalitat de Catalunya, sense poder.

Després de tot, el Govern de l’Estat i alguns grups 
d’aquesta cambra són els primers que sempre dema-
nen que es compleixi la legalitat en tot. Ho sentim ca-
da dia i cada moment. Quina hipocresia, no?, quan no 
es compleix, en aquest cas, i es vulneren d’aquesta 
forma les competències, i s’és anticonstitucional, i es 
vulnera l’Estatut. Senyors del PP, per què no s’ho apli-
quen, vostès, tot això? Jo demano: apliquin-s’ho. Miri, 
hi ha un refrany, en castellà, que diu: «Consejos ven-
do, que para mí no tengo.» I crec que vostès, realment, 
van per aquí.

Conclusió de tot plegat i objectiu de la llei: anul·lar ca-
da cop més l’autogovern de Catalunya i intentar recon-
vertir aquest Estat espanyol en «una, grande y libre». 
Aquest és el seu verdader objectiu, oi? Doncs, senyors 
del PP: no, gràcies, això no és el que volem. Perquè, 
de fet, tenim molt clar que tant els articles 9, 40, 43, 
46, 51 i 52 vulneren les competències de la Generali-
tat..., i la disposició final segona, a part de vulnerar les 
competències de la Generalitat i de l’Estatut, també 

la Constitució. Doncs, escolti, apliquin-s’ho amb tot el 
seu rigor, perquè el que no es pot fer és demanar una 
cosa i després fer-ne una altra.

Nosaltres estem a favor del dictamen que ha fet el 
Consell de Garanties Estatutàries i crec que, per tot  
el que ja s’ha comentat aquí i per tot el que s’ha dit fins 
ara, el que hauria de fer aquesta cambra, gairebé per 
unanimitat, és votar a favor d’aquest recurs d’incons-
titucionalitat.

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, conse-
ller.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya té la paraula la diputada María 
José Garcia Cuevas.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta. Honorable conseller, señoras y 
señores diputados, el Partido Popular votará en con-
tra de la propuesta de presentación de recurso de in-
constitucionalidad a la Ley 24/2013, de 26 de diciem-
bre, aprobada por las Cortes Generales, de reforma del 
sector eléctrico, por dos motivos.

Primero, no creemos que la ley aprobada en el Con-
greso sea inconstitucional. Segundo, entendemos que 
la reforma es necesaria y urgente para dotar de esta-
bilidad económica y normativa, además de seguridad 
jurídica, al sector de la energía eléctrica, sector estra-
tégico para mantener el nivel de bienestar de nuestra 
sociedad y para garantizar la indispensable recupera-
ción económica.

Señoras y señores diputados, no creemos que la refor-
ma sea inconstitucional. La habilitación competencial 
del Estado se justifica en las competencias atribuidas 
en la Ley 54/97, de 27 de noviembre, ley previa del 
sector eléctrico, a la que se incorporan los criterios 
constitucionales más específicos derivados de la reso-
lución de los conflictos competenciales que se han ido 
planteando y resolviendo por el Tribunal Constitucio-
nal a lo largo de los diecisiete años de vigencia de la 
ley. De aquí se deriva la competencia estatal para esta-
blecer la regulación básica del sector eléctrico, definir 
y adjudicar el régimen económico que se aplica a ca-
da actividad, y para garantizar la seguridad de sumi-
nistro a todos los consumidores, con todo lo que ello 
implica.

Hay que decir que, por una parte, el Consejo de Es-
tado presentó el 12 de septiembre de 2013 un exten-
so dictamen aprobado por unanimidad, y en el que no 
se aprecia ni un solo artículo que pudiera vulnerar las 
competencias de ninguna autonomía. No detecta el 
consejo ni un solo precepto en el cual el Estado se ex-
ceda en su capacidad normativa.

Por otra parte, el Gobierno de la Generalitat y el gru-
po de Esquerra Republicana solicitaron dictamen al 
Consell de Garanties Estatutàries sobre diez artículos 
de la ley, una ley que consta de ochenta artículos y 
cuarenta y tres disposiciones. En definitiva, el dicta-
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men del Consell de Garanties, aprobado por unanimi-
dad el 27 de febrero de 2014, resuelve que no hay pro-
blemas competenciales en cinco de los diez artículos 
dictaminados, por referirse a materias competenciales 
estatales en exclusiva. Y son cinco artículos muy im-
portantes, relativos a los suplementos territoriales, al 
régimen retributivo de las renovables o a la autoriza-
ción de líneas de transporte o centrales de producción 
de energía. Aquí el consell dice: «No hay problema.»

En relación con los otros cinco artículos examinados, 
las dudas que plantea el consell se refieren a la consi-
deración de que la regulación estatal, siendo legítima 
como regulación básica, es tan extensa que deja po-
co margen a las autonomías para completarla. Plantea 
por tanto el consell una duda competencial más cuan-
titativa que cualitativa, y cabe decir, con todo el respe-
to al trabajo del Consell de Garanties, que de los cinco 
artículos sobre los que plantea estas dudas de exceso 
de regulación –que no ilegitimidad en la regulación–, 
el Consejo de Estado solo dictamina sobre uno, y no 
observa ningún problema en los otros cuatro. El con-
sejo dictamina sobre el artículo 9, relativo al autocon-
sumo, y dice precisamente que hay un exceso de re-
gulación que podría acabar siendo perjudicial para  
el desarrollo de este mecanismo. Aconseja por tanto el  
Consejo de Estado menos regulación, tanto estatal co-
mo autonómica, pero en ningún caso se indica que 
existe una invasión competencial.

La conclusión, señoras y señores diputados, es que este 
Parlamento no dispone en este momento de ninguna 
base jurídica firme que aconseje presentar un recur-
so de inconstitucionalidad contra la Ley de reforma 
eléctrica, porque no queda acreditado que la regula-
ción estatal, que ustedes podrán tildar de «excesiva» 
cuantitativamente, excede el ámbito estatal cualitativo 
de las competencias compartidas en energía. Otra co-
sa diferente es que tanto al Gobierno de la Generalitat 
como a los grupos que lo apoyan, pues, les gustaría 
disfrutar de una soberanía energética que legalmente 
no les corresponde, y, en este sentido –es comprensi-
ble–, les molesta que el Estado ejerza sus competen-
cias y regule sobre ámbitos estratégicos que afectan a 
Cataluña.

Govern y grupos intentan poner palos en las ruedas 
de la recuperación económica, y fantasean mediática-
mente con una recentralización o una invasión compe-
tencial que no se está produciendo, pero que intentan 
justificar interponiendo recursos competenciales sin 
base jurídica solvente, como les he explicado. Pero es 
que honorable conseller, señoras y señores diputados, 
Cataluña es parte de España, y por eso cualquier cues-
tión estratégica de estado, que afecta a Cataluña como 
al resto de España, se decide y se regula a nivel esta-
tal. Pero no lo hace el PP: se regula en el Congreso 
de los Diputados, donde estamos representados los ca-
talanes democráticamente, como el resto de los espa-
ñoles.

Pasando al segundo motivo, el Grupo Popular entien-
de que la reforma es absolutamente necesaria y está 
sobradamente justificada. El primer aspecto a tener en 
cuenta es que la reforma eléctrica es una de las refor-
mas estructurales para España aprobada por el Con-

sejo de la Unión Europea el 9 de julio del 2013, y que 
dicha reforma –la española– se realiza en sintonía con 
el contexto de integración de los mercados eléctricos 
europeos, incorporando la normativa europea de re-
ferencia, así como el convenio de octubre de 2004 fir-
mado con Portugal para la integración de los sistemas 
eléctricos español y portugués.

Ya ven, toda Europa trabajando por la integración 
eléctrica y el Gobierno catalán abogando por la sobe-
ranía energética. Ya sabemos que son ustedes bastante 
laxos a la hora de interpretar y de respetar tanto los 
tratados europeos como la esencia misma de lo que 
perseguimos los europeos de la Unión. Suerte que los 
catalanes contamos con un Gobierno responsable que 
nos representa con solvencia en Europa, el Gobierno 
de España, que ha revertido a base de rigor en la apli-
cación de las recomendaciones de nuestros socios eu-
ropeos la imagen de insolvencia e improvisación que 
dejó el Gobierno antecesor, el socialista, el de Zapate-
ro y de Rubalcaba.

A nosotros nos parece que contraría nuestro interés 
como catalanes –europeos de pleno derecho, en tanto 
que españoles– el que ustedes improvisen e inventen 
conflictos competenciales que no se sostienen y que 
solo favorecen su propaganda secesionista, utilizando 
las herramientas que son las instituciones catalanas 
para trabajar por una soberanía energética irreal, ana-
crónica y que es imposible hoy legal y técnicamente. 
Navegan ustedes en la dirección contraria al viento y 
a la corriente, al progreso, a la estabilidad, a la eficien-
cia, a la modernidad, y, en definitiva, al interés gene-
ral de los catalanes.

El segundo aspecto que justifica la necesidad y la ur-
gencia de la reforma es de carácter jurídico y econó-
mico. A partir de la Ley 54/97, el sistema eléctrico 
español ha evolucionado muy positivamente. Disfru-
tamos de una calidad y seguridad del suministro eléc-
trico muy elevadas, con una gran diversificación en 
las fuentes de energía, una alta penetración de las re-
novables, se han realizado importantes inversiones en 
redes, y todo esto se ha logrado cumpliendo con los 
objetivos de protección medioambiental de nuestro 
entorno. Todo esto se ha conseguido con cambios im-
portantes en el sistema, sucesivas modificaciones le-
gislativas y decisiones de política energética, algunas 
muy recientes, que unidas a la bajada de la demanda 
–consecuencia de la crisis económica– nos han colo-
cado en un escenario de exceso de capacidad instalada 
y de déficit estructural de tarifa, que nos llevó ya en 
los últimos años de gobierno socialista a la insosteni-
bilidad económica del sistema.

Entenderán ustedes que un sistema, por bueno que 
sea, por mucho que nos guste, para garantizar su con-
tinuidad, no puede llevar a la quiebra económica, y 
necesita un marco jurídico claro, estable y coherente; 
es decir, seguridad jurídica. Bajo estos principios, la 
Ley 24/2013 unifica y recoge toda la legislación pos-
terior a la Ley 54/97, la anterior del sector eléctrico, 
y además introduce modificaciones que garanticen la 
sostenibilidad económica del sistema, sin perder las 
ventajas y las cualidades que habíamos conseguido 
desde la entrada en vigor de la anterior ley, la del 97. 
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Para ello, es preciso entender qué decisiones de polí-
tica energética han conducido a la insostenibilidad del 
sector, al galopante y estructural déficit de tarifa, re-
sultado del aumento de los costes del sector eléctrico 
que no se cubren con los ingresos que proporciona la 
tarifa. Entenderlo y solucionarlo.

La pregunta es qué costes pagamos en el recibo de la 
luz, por qué antes se cubrían esos costes con la tari-
fa y ahora no, con lo que ha subido el recibo. Bien. 
La factura de la luz paga impuestos, la producción de 
la energía, su transporte y distribución hasta el con-
sumidor, y otros costes atribuidos al sistema, algunos 
asociados al control y seguridad –como son el Conse-
jo de Seguridad Nuclear, la gestión de la red, la inte-
rrumpibilidad, pagos por capacidad–, y otros no ne-
cesariamente eléctricos, como el pago de la moratoria 
nuclear –de Felipe González–, las ayudas al carbón 
nacional, o las ayudas o primas a las renovables.

El desequilibrio vino cuando las primas a renovables 
empezaron a crecer. Como he dicho antes, un 250 por 
cien entre 2009 y 2012, con una demanda estancada y 
sin que lógicamente el recibo de la luz se duplicara pa-
ra compensarlo. Las primas pasaron de representar el 
16 por ciento de los costes en 2003 al 34 por ciento en 
el 2011. En definitiva, y a pesar de las medidas urgen-
tes que tomó el Gobierno de Rajoy, la deuda eléctrica 
alcanzó, en 2012, 26.000 millones de euros, con un 
déficit anual estructural de 4.000 millones de euros, 
que habría sido de 10.500 millones sin las medidas del 
Gobierno popular. Cualquiera entiende que estas ci-
fras son insostenibles y que llevan a la quiebra –al sis-
tema eléctrico primero, y a nuestra economía después.

La ley de reforma eléctrica que ustedes rechazan con-
tiene y soluciona definitivamente este problema evi-
tando que se genere nuevo déficit de tarifa, mante-
niendo nuestro modelo eléctrico seguro, garantista, 
diversificado y sostenible, y todo ello actuando sobre 
los costes del sistema, asegurando rentabilidades ra-
zonables y el menor impacto en el consumidor, que no 
es responsable de las desafortunadas e irresponsables 
decisiones del Gobierno socialista en materia de polí-
tica energética.

La vicepresidenta primera

Senyora diputada...

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta, conseller, señoras y señores dipu-
tados.

La vicepresidenta primera

Per fixar la posició del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans té la paraula la diputada Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gracias, señora presidenta. Señores diputados, seño-
ras diputadas, señor conseller, ¿era necesario que el 
Gobierno de la Generalitat trajera hoy al Pleno del 

Parlament el votar la presentación de un recurso de 
inconstitucionalidad contra la reforma del sector eléc-
trico? Formalmente, no. No era necesario. Además, el 
Gobierno ya ha anunciado que presentará ese recur-
so. Por tanto, las consecuencias serán prácticamente 
inexistentes.

Ahora bien, ¿interesa a Convergència i Unió traer al 
Pleno del Parlament el debate sobre la reforma ener-
gética? Claramente, sí. ¿Por qué? Pues porque llena 
el debate parlamentario. ¿Cuántas leyes ha aprobado 
este Gobierno desde que se constituyó? Cuatro. Una 
que son los presupuestos, que no sé si contarlos co-
mo ley, porque es una obligación que tienen ustedes. 
Otras dos leyes han sido para subir los impuestos a 
los ciudadanos catalanes, y otra ha sido la de horarios 
comerciales, que se ha aprobado básicamente para sal-
tarse la suspensión del Tribunal Constitucional. Con 
cuatro leyes de estas características, es normal que a 
ustedes les interese llenar el debate parlamentario ha-
blando todo el día de leyes del Congreso de los Dipu-
tados.

Pero bien, es positivo que ustedes hayan traído hoy el 
debate –es positivo–, porque es una oportunidad de 
explicar a todos los ciudadanos de Cataluña cuál es 
la táctica que siempre utiliza el Gobierno de la Gene-
ralitat. Concretamente, Convergència i Unió. Es una 
oportunidad para desenmascarar la táctica de Conver-
gència i Unió. Porque Convergència i Unió ha votado 
a favor de la reforma del sector eléctrico en el Congre-
so de los Diputados –ha votado a favor. Pero hoy nos 
presenta, nos explica, que va a presentar un recurso de 
inconstitucionalidad contra eso mismo que ellos han 
votado a favor en el Congreso de los Diputados.

Es un caso de esquizofrenia política, si me lo permi-
ten. Es tirar la piedra y esconder la mano. Si tan ma-
la era esta reforma para los intereses de los catalanes, 
¿por qué ustedes han votado a favor en el Congreso? 
¿Votan ustedes en el Congreso en contra de los inte-
reses de los catalanes a sabiendas? Esto es muy grave. 
Pero además es que es un ejemplo muy significativo, 
porque esto lo han hecho ustedes en muchísimas otras 
ocasiones.

Ustedes se basan en su discurso político en criticar a 
España, en decir lo mal que funcionan todos los sec-
tores dentro de España, en demostrar que todo es un 
desastre, para que aumente el interés de la gente en 
irse de España y en apoyar la independencia. ¡Pe-
ro si resulta, señores del Gobierno, que España tam-
bién es obra suya! Esta España a la que ustedes criti-
can es obra suya, de sus políticas y de sus votaciones. 
Ustedes no solo han gobernado en la Generalitat de 
Catalunya, es que han gobernado de facto en el con-
junto de España. Ustedes son un partido que han vo-
tado presupuestos –infinidad de presupuestos– con los 
gobiernos, leyes orgánicas –leyes–, reformas de dife-
rentes sectores. Ustedes son artífices de España. (Pau-
sa.) Y no me miren con esa cara, porque España tiene 
cosas buenas. Son ustedes artífices de las cosas bue-
nas y de las cosas malas que tienen este maravilloso 
país y esta maravillosa comunidad autónoma, como es  
Cataluña.
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Por tanto, no es que solo ustedes tengan muchas com-
petencias como Gobierno de la Generalitat, es que las 
que no tienen ustedes, sino que están en el Congreso 
de los Diputados, ya las han ejercido también. Ustedes 
han definido lo que es hoy este país que es España. 
Y además se han beneficiado también de ello, porque 
en los consejos de administración de las grandes em-
presas energéticas, que es de lo que hablamos hoy, no 
solo hay ex políticos del Partido Popular o del Partido 
Socialista, también hay ex políticos de Convergència i 
Unió. Y yo creo que eso es una muestra clarísima de  
que ustedes han participado en el sector energético  
de este país.

Pero, bueno, si nos centramos en el fondo, ¿está Ciuta-
dans a favor de la reforma del sector eléctrico del Par-
tido Popular? No. No, no estamos a favor de la refor-
ma del sector eléctrico. Se han comentado muchos 
problemas. No creo que tenga que incidir en todos 
ellos, pero hay algunos elementos gravísimos: se des-
incentiva claramente la producción de energías reno-
vables; se impide prácticamente el autoconsumo –se 
ponen trabas que hacen que realmente no sea intere-
sante–; se desincentiva el ahorro, puesto que aumen-
ta la parte fija de las facturas –por tanto, no influye 
mucho que uno pueda tener políticas de ahorro ener-
gético, porque al final la mayor parte de la factura se-
rá fija, independientemente de lo que se consuma–; no 
aporta transparencia al modelo –no aporta transparen-
cia al modelo–, que es el principal problema de este 
sector, que es un sector opaco, controlado por cuatro o 
cinco grandes empresas eléctricas; no solventa el pro-
blema del déficit de tarifa, ese artilugio contable que 
se creó para beneficiar a las grandes empresas –no lo 
soluciona.

Y, además, sigue manteniendo un sistema que permi-
te que haya precios que no tienen relación con el coste 
de producción, entre el coste y el precio que pagan los 
consumidores hay un abismo, que en lenguaje interna-
cional –porque no solo de esto hablamos en España, 
sino que nuestro sector eléctrico es analizado por ex-
pertos a nivel internacional– se les llaman «beneficios 
caídos del cielo» –para estas empresas energéticas. 
Y una cosa muy importante –que desde Ciutadans us-
tedes saben que le damos mucha importancia–: la in-
seguridad jurídica que de nuevo crea esta reforma y 
que es una característica de este sector. Es un sector 
inestable jurídicamente, y eso ahuyenta a los inverso-
res, a los pequeños y a los grandes inversores.

Por tanto, es una reforma que mantiene –mantiene– 
un sistema que favorece a las grandes empresas y que 
demuestra que este Gobierno, al igual que los anterio-
res del Partido Socialista, se ha mantenido firme en 
la defensa de los intereses de estas grandes empresas.

Ustedes van a presentar el recurso de inconstituciona-
lidad porque invade competencias. Lo van a presen-
tar porque invade competencias. Nosotros respeta-
mos su decisión, nos parece absolutamente legítima y 
acataremos lo que diga el Tribunal Constitucional al 
respecto, que será el que dirima esta cuestión de fon-
do. E instamos al Gobierno del Partido Popular a que 
cumpla la sentencia en caso de que no les dé la razón, 

y a ustedes, señores del Gobierno de la Generalitat, 
exactamente lo mismo.

Pero es que ustedes tienen competencias. Es cierto, 
tienen competencias en materia energética –ya se ha 
comentado aquí, por el artículo 133 del Estatuto de au-
tonomía–, lo que pasa que no las han utilizado mucho. 
Yo una vez le dije al señor conseller –espero que no 
se lo tomara mal– que me parecía que tenían ustedes 
una especie de síndrome de Diógenes competencial: 
quieren competencias, quieren competencias, pero no 
las usan, y cuando viene alguien a intentar quitárselas, 
tampoco les dejan que se las quiten. Ustedes tienen 
competencias en materia energética para impulsar el 
sector de las energías renovables, y los datos demues-
tran que el Gobierno de la Generalitat –tanto ustedes, 
sobre todo, como el tripartit– no ha hecho los deberes. 
Por tanto, vamos a hacer también un poco de autocrí-
tica de lo que hemos hecho desde Cataluña y no solo 
alimentar el victimismo cansino, recurrente y diario 
hacia lo que hace el Gobierno de España.

Para nosotros, para Ciutadans, lo más importante de 
esta reforma del sector eléctrico es que va en contra  
de los derechos de los consumidores y de los autóno-
mos y de las pequeñas y medianas empresas, no tanto 
que vaya en contra de sus competencias; porque, to-
tal, las que no ejercen aquí las ejercen ustedes en el 
Congreso de los Diputados: la consecuencia para los 
ciudadanos sería la misma. Lo que más nos importa 
es la defensa de los derechos de los ciudadanos y una 
cosa muy importante, que es la legítima confianza en 
la legalidad vigente. Y, por tanto, nosotros insistimos 
siempre en que no se pueden hacer cambios normati-
vos que vayan en contra de los intereses legítimos ya 
generados, porque eso convierte a nuestro país en una 
república bananera. Y se lo decimos a ustedes cons-
tantemente –porque es lo que hacen, generar inseguri-
dad jurídica–, pero se lo decimos también a los seño-
res del Partido Popular.

Por tanto, estamos en contra de la reforma del sector 
eléctrico del Partido Popular y estamos a favor de una 
modificación del sector eléctrico en este país, como 
hemos comentado esta mañana, que dé más transpa-
rencia; que acabe con la opacidad; que sea un siste-
ma de fijación de precios más justos, más relacionados 
con los costes de producción de la energía; que permi-
ta el autoconsumo; que incentive también las energías 
renovables, que se nos pasará el tren de la oportunidad 
que tenemos en España de poder ser líderes mundiales 
en energías renovables. Si tenemos también cosas po-
sitivas, en este país.

Pero también estamos a favor –a favor– de que ustedes 
asuman sus competencias, que las tienen, si es que las 
tienen, y que ustedes incentiven las energías renova-
bles. Y son muy interesantes, señor Puig, las compa-
recencias que hemos tenido en la Comissió d’Empresa 
i Ocupació, por ejemplo, del sector eólico, que denun-
cian como no se ha apostado desde el Gobierno de la 
Generalitat –insisto: desde el tripartit y desde el suyo– 
por este sector tan importante. Estamos a favor de que 
ustedes apoyen a los inversores, que se están viendo 
perjudicados por estos cambios normativos, y que ha-
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gan ustedes una correcta planificación del sector ener-
gético de Cataluña.

Pero es que para ustedes no es una prioridad la ener-
gía, y le doy dos datos que me parece que son irrefuta-
bles. Uno es el presupuesto que ustedes le han dedica-
do al sector de la energía: inexistente. Y el segundo, el 
acuerdo de gobierno –que a mí me gusta mucho recor-
dar el acuerdo de gobierno. Señor Puig, ¿sabe cuántas 
veces aparece la palabra «energía» en el acuerdo de 
gobierno? (Pausa.) Una –si no he contado mal, ¿eh? 
¿Sabe cuántas veces aparecen –si no he contado mal– 
«energías renovables», «alternativas», «limpias»? Nin-
guna. ¿Sabe cuántas aparece «consulta»? Veintiuna. 
Esas son las prioridades del Gobierno. Y en esa polí-
tica, señor Puig, nosotros no le podemos acompañar.

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

La vicepresidenta primera

Té la paraula per fixar la posició del Grup Mixt el dipu-
tat Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, efectivament, després d’una hora de debat i de pre-
sa de posicions de cada grup –recapitulant–, estem, 
diguéssim, davant de la tramitació d’un recurs d’in-
constitucionalitat presentat per Esquerra Republicana 
contra diversos articles d’aquesta Llei de reforma del 
sector elèctric aprovada pel Partit Popular al Congrés 
dels Diputats.

Són articles que fan referència a la capacitat de la Ge-
neralitat per autoritzar instal·lacions de generació elèc-
trica superiors a cinquanta megawatts, a l’autocon-
sum, a la resolució de conflictes de connexió de xarxa 
o als supòsits de suspensió de subministrament, entre 
d’altres. Però, òbviament, ens interessa no només par-
lar de quines..., diguéssim que no és el problema nu-
clear, parlar de quines competències són envaïdes o no 
per aquesta llei, sinó sobretot en què consisteix aques-
ta enèsima reforma del sector elèctric.

El 27 de desembre es va publicar al BOE la Llei 24/2013,  
de 26 de desembre, del sector elèctric. D’acord amb el 
preàmbul, aquesta norma neix en el context de «con-
tinuos cambios normativos que han supuesto una im-
portante distorsión en el funcionamiento del sistema 
eléctrico y que es necesario corregir con una actua-
ción del legislador que aporte la estabilidad regula-
toria que la actividad eléctrica necesita». Sobre la 
base d’aquest context, la llei persegueix com a objec-
tiu bàsic «establecer la regulación del sector eléctri-
co garantizando el suministro eléctrico con los nive-
les necesarios de calidad y al mínimo coste posible, 
asegurar la sostenibilidad económica y financiera, y 
permitir un nivel de competencia efectiva en el sector 
eléctrico, todo ello dentro de los principios de protec-
ción medioambiental de una sociedad moderna».

Per tant, la llei espanyola reconeix, u, que el sector 
elèctric viu immers en un totum revolutum que deli-
mita un escenari de caos i confusió. Des de l’elecció 

de Rajoy, paradoxalment, com a president de l’Es-
tat espanyol, desembre de 2011, fins avui, el Govern 
ha aprovat 13 noves lleis relacionades amb el sector,  
9 decrets llei i 14 reial decrets, i multitud d’ordres mi-
nisterials i reglaments, que han contribuït, diguéssim, 
a amplificar el desordre en aquest àmbit. I, dos, per 
tant, un dels objectius de la llei és –asseguren– fixar 
una mica d’ordre en aquest caos normatiu. Altres ob-
jectius són: u, subministrar electricitat al mínim cost 
possible; dos, garantir la competència en el sector 
elèctric, i tres, protegir el medi en el marc d’una so-
ciedad moderna. Per últim, el Govern, a través de la 
nova Llei del sector elèctric, canvia el mètode de càl-
cul del preu de l’electricitat: de la subhasta, al preu del 
mercat majorista de cada hora. Resultat: una factura 
bimensual amb fins a 1.488 preus diferents i major vo-
latilitat.

Aquests són els objectius oficials articulats i escrits i 
ben disposats per amagar l’objectiu últim i definitiu 
de la Llei del sector elèctric: frenar i eixugar el cone-
gut com a «dèficit tarifari», que avui ja suma més de 
30.000 milions d’euros i que sobre el paper és la di-
ferència entre el que costa produir l’energia i el preu 
que en paga el consumidor, segons la teoria que apli-
ca el Partit Popular. Diem «sobre el paper» perquè ai-
xò no és així. Des de 1997 a l’Estat espanyol el cost 
de l’energia ha augmentat un 70 per cent, i en paral·lel 
s’ha generat un dèficit de 30.000 milions.

Com és possible? Com s’explica? Els costos de pro-
ducció no són els costos reals, sinó aquells que l’Ad-
ministració reconeix a les elèctriques. El preu del 
mercat elèctric el marquen les centrals de gas i car-
bó, els costos de producció de les quals són molt més 
elevats que no pas els que tenen les centrals hidroe-
lèctriques i nuclears, propietat de les grans empreses 
elèctriques. Malgrat això, l’Estat els reconeix els ma-
teixos costos de producció. Per tant, el dèficit de tarifa 
no s’explica per les primes ara cancel·lades a les ener-
gies renovables, sinó perquè es reconeixen uns costos 
de producció a les empreses que generen electricitat 
via centrals nuclears i hidroelèctriques molt superiors 
als reals. I això no és res més que una garantia de be-
neficis a les companyies per part de l’Estat, la qual 
cosa no és res més que un deute radicalment il·legítim 
que el Parlament hauria de denunciar com a tal, que 
ens el volen tornar a fer pagar a nosaltres, perquè com 
que ja no ve d’aquí després del rescat bancari, doncs, 
apuntar 30.000 milions d’euros més a les butxaques 
de les classes populars tampoc és un escàndol ma-
júscul.

La nova llei elèctrica adopta les mesures que calguin 
per eixugar el suposat dèficit tarifari encara que su-
posin un greu perjudici per als ciutadans, però sí un 
substanciós benefici per a les elèctriques. Quines són?

Es carrega sobre els consumidors i les famílies el cost 
de liquidar el dèficit de tarifa. D’aquesta manera, es 
manté el finançament dels costos del sistema per part 
dels consumidors mitjançant el pagament dels peat-
ges –que representen el 41 per cent de la factura de la 
llum–, els impostos –el 21 per cent– i l’energia –el 37 per  
cent.
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Dos, es passa de considerar el subministrament d’ener-
gia elèctrica com un servei essencial a contemplar-lo 
com un servei d’interès econòmic general.

Es penalitza amb un impost la generació energètica 
per a consum privat, perquè, segons el Partit Popular, 
aquells ciutadans que voluntàriament es desconnec-
ten de la xarxa general per produir per a l’autoconsum 
perjudiquen les empreses elèctriques que han instal·lat 
la xarxa i que produeixen electricitat. L’autoconsum 
es grava amb un peatge que resulta més car que no 
pas comprar l’energia a la xarxa. L’Associació Espa-
nyola de la Indústria Elèctrica també ho té molt clar 
–i cito–: «De la mateixa manera que els qui opten per 
una assegurança mèdica privada no deixen de cotit-
zar a la seguretat social, els qui decideixin consumir 
electricitat autoproduïda no poden deixar de pagar els 
peatges que els corresponen. Les xarxes de distribució 
són imprescindibles i tothom ha de contribuir a man-
tenir-les.»

I quatre, i per acabar de reblar el clau, es penalitzen 
les energies renovables.

D’on venim i on anem? Des del 1988 fins al 1997 va 
operar l’anomenat «marc legal estable», conjunt de 
normes i lleis que regulen el sector elèctric a l’Estat 
espanyol, regulació basada sobre la premissa que el 
sector elèctric és un element estratègic per al desen-
volupament de l’Estat i que l’electricitat ha de tenir 
la consideració de bé bàsic i accedir-hi és un dret de 
tots els ciutadans. Aquesta conceptualització del mer-
cat elèctric s’esberla amb la Llei 54/1997, del sector 
elèctric, que enceta a l’Estat espanyol el procés de la 
coneguda liberalització del sector elèctric i elimina 
explícitament la noció de subministrament com a ser-
vei públic, i introdueix mecanismes de lliure mercat 
per gestionar part de les decisions que abans, dins el 
«marc legal estable», desenvolupava l’Estat. Des del 
1997 fins al 2009 es tanca el cicle de la liberalització.

I què ens ha portat, la liberalització? La venerada li-
beralització del sector elèctric es va vendre com a ne-
cessària i imprescindible per: u, aconseguir rebaixar 
el preu de l’electricitat i millorar la prestació del ser-
vei, i dos, augmentar la competència. Bé, crec que no 
se li escapa a ningú que ni l’u, ni el dos. La liberalit-
zació bàsicament no ha servit per a cap dels objectius 
que s’havia proposat.

El preu de l’electricitat s’ha disparat. El preu mitjà de 
la factura de la llum ha pujat un 8,65 per cent el 2012 
i un 3,68 el 2013. Paguem l’electricitat més cara d’Eu-
ropa, exceptuant Irlanda i Xipre. És un dels països on 
l’electricitat s’ha encarit més durant la crisi, un 49 per 
cent –decisions molt estratègiques, enmig d’aquesta 
crisi. Per si no n’hi hagués prou, l’any passat el Go-
vern va obligar que a la factura elèctrica la part fixa 
–potència contractada– ponderés més que l’energia  
consumida. Aquesta decisió va suposar que molts 
usuaris patissin augments del 62 per cent en la potèn-
cia contractada entre agost de 2013 i gener de 2014. 
Des de febrer, la potència ha registrat pujades del 92,6 
per cent en termes interanuals. Mentrestant, els benefi-
cis de les elèctriques sumen milers de milions d’euros. 
El 2013 Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa i EDP 

España van obtenir un benefici de 6.021 milions d’eu-
ros. No només això, sinó que són de les elèctriques que 
més guanyen del conjunt del mercat europeu.

I consolidació i reforçament de l’oligopoli elèctric. 
L’Asociación Española de la Industria Eléctrica –Une-
sa–, integrada per cinc companyies, aquestes cinc 
que..., Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.on i 
HC Energía fan i desfan al mercat elèctric de l’Es-
tat espanyol, fins a l’extrem que els acords als quals 
arriben són els que determinen la política energètica 
d’aquest país, una política caracteritzada per les con-
tínues fuetades que han rebut les energies renovables 
amb l’objectiu de liquidar-les, i orientada per damunt 
de tot a continuar garantint a les cinc elèctriques el 
màxim benefici possible i a fer rendibles les inversi-
ons realitzades en el parc absolutament sobredimen-
sionat de centrals de cicle combinat. Per això bata-
llen per paralitzar la producció independent d’energia 
a través de les renovables, perquè perquè ells gua-
nyin –ho tenen molt clar–, hi hem de perdre tots. I per 
aconseguir aquest objectiu, òbviament, han de travar 
bé l’operació política, i, per tant, Ángel Acebes, con-
seller d’Iberdrola; José María Aznar, conseller d’En-
desa; Josep Borrell, conseller d’Abengoa; Pío Caba-
nillas, directiu d’Endesa; Felipe González, conseller 
de Gas Natural; Luis de Guindos, exconseller d’Ende-
sa; Josu Jon Imaz, president de Petronor i conseller de 
Repsol; Manuel Marín, president de Fundació Iber-
drola; Marcelino Oreja, delegat d’Enagás; Ana Pala-
cio, consellera d’HC Energía; Miquel Roca, conseller 
d’Endesa; Elena Salgado, dins d’Endesa; Narcís Ser-
ra, conseller de Gas Natural; Javier Solana, assessor 
d’Acciona; i Pedro Solbes, conseller d’ENEL. Man-
tinguts.

Quin model energètic proposem nosaltres? Nosaltres 
entenem que no hi ha altra alternativa enmig d’aquesta 
crisi que avançar cap als models energètics de sobira-
nia energètica, que bàsicament té tres premisses –per 
no entrar en més detalls. Tres premisses base: que tots 
els recursos energètics han de ser propietat de l’Estat, 
el qual els gestiona i els controla; que la matriu ener-
gètica de cada territori i comunitat s’ha d’articular de 
manera prioritària a partir de les pròpies fonts d’ener-
gia, de manera que disminueixi al màxim la depen-
dència externa; i que cada territori utilitzi les fonts 
d’energia de què disposa de la manera més sostenible 
possible, la qual cosa implica avançar cap a la produc-
ció íntegra d’energia a través de les renovables.

I, mireu, posem o intentem copiar les millors coses, 
o aprendre dels millors exemples que existeixen arreu 
del món en diferents polítiques –no hi ha cap país que 
sigui model en absolut. Hi insistirem, no hi ha un mo-
del absolut a Alemanya que funcioni del tot bé en tots 
els aspectes que nosaltres voldríem defensar, però tres 
coses del model alemany, a veure si no només copiem 
minijobs, i no només copiem les polítiques de la troi-
ca, i no només copiem el que és absolutament nega-
tiu per a nosaltres. S’inverteix diner públic en la pro-
moció de les energies renovables, i el repte consisteix 
a no augmentar els preus de l’energia per als ciuta-
dans i mantenir la reducció d’emissions de CO2. Per 
al 2050, el 80 per cent de l’energia d’Alemanya ha de 
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provenir de les renovables –estratègia Energiewende. 
La Llei de renovables permet i fomenta la generació 
de l’electricitat solar i eòlica a les persones privades, 
municipis, associacions o cooperatives, i els garanteix 
que podran vendre l’energia generada a un preu fix 
durant vint anys; el resultat: quasi un miler de coope-
ratives, ajuntaments, comunitats que generen energia. 
El 10 per cent dels alemanys –deu segons–, 8 milions 
de ciutadans, ja es produeixen l’electricitat mitjan-
çant plaques solars; 130.000 ciutadans han creat coo-
peratives energètiques, i hi han invertit 1.200 milions 
d’euros. I tres, el 50 per cent de la capacitat renovable 
instal·lada a Alemanya l’ha desenvolupat i és propietat 
de petits inversors, 11 per cent dels quals agricultors. 
Els grans consorcis només són propietaris del 5 per 
cent de les instal·lacions.

Podríem aprendre també aquestes coses, i no només 
els minijobs.

La vicepresidenta primera

La Mesa no ha rebut cap petició de segon torn d’in-
tervenció, així que un cop acabat el debat, crido a vo-
tació, i procedirem a votar les propostes de resolució 
que han presentat els grups parlamentaris de Conver-
gència i Unió... (Montserrat Ribera i Puig demana per 
parlar.) Senyora Ribera?

Montserrat Ribera i Puig

Contradiccions.

La vicepresidenta primera

Trenta segons.

Montserrat Ribera i Puig

Miri, jo voldria dir-li a la senyora Arrimadas..., no sé 
si ho ha fet voluntàriament o involuntàriament, però 
en un moment donat del debat ha dit que semblava –no 
sé si s’ha referit al Govern, si s’ha referit als membres 
d’aquesta cambra, si s’ha referit a Convergència– la 
síndrome de Diògenes. La síndrome de Diògenes, des-
graciadament, les persones que la pateixen normal-
ment acumulen escombraries. Per nosaltres, acumular 
competències no és acumular escombraries, és acumu-
lar coses bones, i, per tant, jo crec que això –suposo 
que involuntària– ha sigut una falta de respecte, com a 
mínim a les persones que som aquí.

Res més. Simplement, fer aquesta apreciació de tenir 
més respecte per Catalunya.

Gràcies.

(María José Garcia Cuevas demana per parlar.)

La vicepresidenta primera

La senyora Garcia Cuevas demana la paraula? (Pau-
sa.) Per?

María José Garcia Cuevas

Por contradicciones.

La vicepresidenta primera

Trenta segons.

María José Garcia Cuevas

Si me concede treinta segundos, me gustaría aclararle 
a la portavoz de Iniciativa el tema de los tomates. Por-
que, claro, ha planteado un ejemplo... Si usted cultiva 
tomates y cuando no tiene tomates se queda sin toma-
tes para la ensalada, ningún problema. Ahora, si cuan-
do usted no tiene tomates pretende que de Mercadona 
se los traigan a casa, y además se los cobren más ba-
ratos que a los demás, pues mire, ese es un tema que 
genera injusticia, y que genera insolidaridad.

Gracias, presidenta.

(Inés Arrimadas García demana per parlar.)

La vicepresidenta primera

Senyora Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Por alusiones, señora presidenta.

La vicepresidenta primera

Trenta segons.

Inés Arrimadas García

Señora Jou, lamento que le haya molestado mi frase, 
no tenía ningún tipo de intención de faltar al respeto a 
nadie, pero me parece que usted es la portavoz hoy de 
un grupo parlamentario que es el menos indicado para 
dar lecciones de moralidad en este sentido; un grupo 
parlamentario –y un gobierno– que dice que España 
les roba, que no es que sea (remor de veus) una en-
fermedad, es que es un delito –es que es un delito–, y 
un grupo parlamentario que aprueba carteles y publi-
ca carteles como que la España subsidiada vive a costa 
de la Cataluña productiva. A mí me parece muchísi-
mo más grave eso que lo que yo he dicho hoy, pero, en 
cualquier caso, si le ha molestado el símil, le reitero 
mis disculpas.

(Hortènsia Grau Juan demana per parlar.)

La vicepresidenta primera

Senyora Grau, ha aixecat la mà? (Pausa.) Per?

Hortènsia Grau Juan

Trenta segons, quinze o deu, per al·lusions.

La vicepresidenta primera

Trenta.
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Hortènsia Grau Juan

Miri, no vull parlar dels tomàquets, però aquí l’úni-
ca injustícia és que l’autoconsum vostès el penalitzin 
amb peatges. Aquesta és l’única injustícia. Per tant, 
senyora Garcia Cuevas, facin-s’ho mirar –facin-s’ho 
mirar. I, sobretot, quan aquí vagin amb el discurs de la 
pobresa energètica i intentant aprovar mocions sobre 
la pobresa energètica, pensin en el que estan legislant 
a Madrid.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Ara sí, procedirem a la votació de les propostes de re-
solució que han presentat els quatre grups parlamen-
taris esmentats, referents als articles sobre els quals 
aquests grups consideren que cal interposar recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 24/2013, 
de 26 de desembre, del sector elèctric. Els articles en 
qüestió... (Montserrat Ribera i Puig demana per par-
lar.) Senyora Ribera, han optat per no utilitzar el se-
gon torn d’intervenció. Tothom ha tingut possibilitat 

de posicionar-se per contradiccions o al·lusions, de 
manera que, si li sembla, procediríem a votar. Moltes 
gràcies.

Els articles en qüestió els tenen en el dossier del Ple. 
Tots els tenen, però els vull citar novament, perquè 
tothom ho tingui ben clar: són els articles 9, 40, 43.5, 
46, 51, 52.4 i la disposició final segona de l’esmen-
tada Llei del sector elèctric. Com que les peticions 
d’aquests quatre grups parlamentaris són coincidents, 
farem una única votació per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra aquesta llei –una 
única votació– sobre aquests articles que he esmentat. 
Sí? (Pausa.)

Doncs, comença la votació.

L’acord d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
ha estat aprovat per 101 vots a favor, 18 en contra i  
9 abstencions.

S’aixeca la sessió.

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


	_GoBack
	Moció
	subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’energia (tram. 302-00130/010)

	Moció
	subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política energètica (tram. 302-00131/10)

	Moció
	subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retallades en les polítiques de suport a la família (tram. 302-00132/10)

	Procediment
	per a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 24/2013, del 26 de desembre, del sector elèctric (tram. 212-00009/10)





 


1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades 
el dijous 13 de març, a les 10.00 h).


2. Debat general sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats. Tram. 255-00006/10. Grup Parlamenta-
ri Socialista, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Grup 
Mixt. Substanciació.


3. Interpel·lació al Govern sobre el sector agroalimen-
tari i el problema dels purins. Tram. 300-00141/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.


4. Interpel·lació al Govern sobre el desmembrament 
de l’Institut Català de la Salut. Tram. 300-00142/10. 
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.


5. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de sa-
lut i el futur del sistema sanitari públic. Tram. 300-
00144/10. Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.


6. Interpel·lació al Govern sobre les mesures previs-
tes amb relació a la sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea relativa al cèntim sanitari. Tram. 
300-00147/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.


7. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habi-
tatge. Tram. 300-00143/10. Grup Mixt. Substanciació.


8. Interpel·lació al Govern sobre les condicions i els 
mitjans necessaris per al compliment de les funcions 
dels mossos d’esquadra i els bombers. Tram. 300-
00145/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Substanciació.


9. Interpel·lació al Govern sobre l’esborrany del decret 
de plantilles i de provisió de places de docents. Tram. 
300-00146/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Substanciació.


10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. Tram. 302-00128/10. Grup Parlamen-
tari Socialista. Debat i votació.


11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els mitjans de comunicació. Tram. 302-00133/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.


12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’increment de les tarifes del transport metropolità i el 
finançament del transport públic. Tram. 302-00129/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.


13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’energia. Tram. 302-00130/10. Grup Parlamenta-
ri Socialista. Debat i votació.


14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política energètica. Tram. 302-00131/10. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació.


15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les retallades en les polítiques de suport a la 
família. Tram. 302-00132/10. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.


16. Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 24/2013, 
del 26 de desembre, del sector elèctric. Tram. 212-
00009/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 57447), Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 57690) i Grup Parlamen-
tari Socialista i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
57791). Debat i votació de la proposta d’interposició 
de recurs d’inconstitucionalitat.


Dossier per a la sessió núm. 28


Convocada per al dia 12 de març de 2014, a les 10.00 h


Primera part


Ple del Parlament


Ordre del dia







 2 | Sessió plenària núm. 28


PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el dia 13 de març de 2014, 
a les 10.00 h


Preguntes al Govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures previstes davant l’aprovació del Pla 
hidrològic de la conca de l’Ebre. Tram. 310-00246/10. 
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el balanç del primer any d’implantació de l’im-
post sobre les estades en establiments turístics. Tram. 
310-00247/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la constitució d’un ens de gestió dels centres sa-
nitaris de dependència pública a Lleida. Tram. 310-
00248/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió. Substanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre l’evolució de les exportacions. Tram. 310-
00249/10. Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Substan-
ciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les inversions en els barris de les ciutats catala-
nes. Tram. 310-00250/10. Josep Enric Millo i Rocher, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya. Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les noves convocatòries per al Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya. Tram. 310-00244/10. Oriol Amorós 
i March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les reformes del Govern de l’Estat en l’àmbit 
de la justícia i sobre la situació de la justícia a Cata-
lunya. Tram. 310-00245/10. Gemma Calvet i Barot, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la implantació de la Llei orgànica de millora 
de la qualitat educativa. Tram. 310-00251/10. Carina 
Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les retallades pressupostàries en les escoles de 
música. Tram. 310-00240/10. Joan Mena Arca, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre l’aprovació del Pla hidrològic de la conca de 
l’Ebre. Tram. 310-00241/10. Hortènsia Grau Juan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre. Tram. 
310-00242/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la regulació dels clubs de cànnabis. Tram. 
310-00243/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. 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. 317-00142/10. 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. 
317-00141/10. 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. 
317-00143/10. Joan Mena Arca, del Grup Parlamenta-
ri 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. 
317-00147/10. 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. 
317-00144/10. 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 
polítics. Tram. 317-00145/10. Marta Rovira i Vergés, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00146/10. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.
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PUNT 16 | DEBAT I VOTACIÓ


Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 24/2013, del 26 de desembre, del 
sector elèctric
Tram. 212-00009/10


Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 57447, 57690, 57791 / Admissió a tràmit: 


Mesa del Parlament, 04.03.2014 i 11.03.2014


Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 57447)


A la Mesa del Parlament


Els diputats i diputades sotasignats, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb l’article 155 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya i l’article 30.2 de la Llei 2/2009, 
de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutà-
ries sol·liciten la convocatòria del Ple del Parlament 
de Catalunya per tal que d’acord amb l’article 61.e de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 32.2 de 
la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal 
Constitucional, s’interposi un recurs d’inconstitucio-
nalitat contra la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del 
sector elèctric (BOE 310 de 27 de desembre de 2013), 
d’acord amb el Dictamen núm. 7 de 27 de febrer de 
2014 del Consell de Garanties Estatutàries, a les con-
clusions del qual s’aprecien motius d’inconstituciona-
litat, per la seva presumpta afectació de l’autogovern 
de Catalunya i vulneració de preceptes constitucio-
nals i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en: 


– Els articles 9, 40, 43.5, 46, 51 i 52.4 de la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, vulneren les competèn-
cies de la Generalitat previstes a l’article 133.1 EAC.


– La disposició final segona de la Llei 24/2013, de 26 
de desembre, és contrària a la Constitució i a l’Estatut 
en la mesura que declara bàsics els preceptes esmen-
tats en la conclusió segona.


Palau del Parlament, 3 de març de 2014


Oriol Junqueras i Vies, president; Marta Rovira i Vergés, 
portaveu; Pere Aragonès i Garcia, Josep Lluís Salvadó i 
Tenesa, Oriol Amorós i March, portaveus adjunts; Anna 
Simó i Castelló, Josep Andreu i Domingo, Maria Rosa 
Amorós i Capdevila, Pere Bosch Cuenca, Gemma Cal-
vet i Barot, Josep Cosconera i Carabassa, Albert Donés 
i Antequera, Dionís Guiteras i Rubio, Agnès Russiñol i 
Amat, Sergi Sabrià i Benito, Marc Sanglas i Alcantari-
lla, Jordi Solé i Ferrando, Roger Torrent i Ramió, Teresa 
Vallverdú i Albornà, Alba Vergés i Bosch, Marta Vilalta 
i Torres, diputats, del GP d’ERC


Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 57690)


A la Mesa del Parlament


Els diputats i diputades sotasignats, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, que representen 
una cinquena part dels diputats del Parlament de 
Catalunya, d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, l’article 32.2 de la Llei 
orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Cons-
titucional, l’article 30.2 de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries i l’arti-
cle 155 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
sol·liciten la convocatòria del Ple del Parlament de 
Catalunya per tal d’interposar un recurs d’inconsti-
tucionalitat contra la Llei 24/2013, de 26 de desem-
bre, del sector elèctric (BOE 310 de 27 de desembre 
de 2013), d’acord amb el Dictamen núm. 7/2014 de 
27 de febrer de 2014 del Consell de Garanties Esta-
tutàries, a les conclusions del qual s’aprecien motius 
d’inconstitucionalitat, per la seva presumpta afecta-
ció de l’autogovern de Catalunya, vulnerant les com-
petències de la Generalitat, la Constitució i l’Estatut 
en els articles: 


– Els articles 9, 40, 43.5, 46, 51 i 52.4 de la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, vulneren les compe-
tències de la Generalitat previstes a l’article 133.1 
EAC.


– La disposició final segona de la Llei 24/2013, de 26 
de desembre, és contrària a la Constitució i a l’Estatut 
en la mesura que declara bàsics els preceptes esmen-
tats en la conclusió segona.


Palau del Parlament, 5 de març de 2014


Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Antoni 
Balasch i Parisi, Joan Maria Sardà i Padrell, Maria Do-
lors Rovirola i Coromí, Xavier Dilmé i Vert, Cristina 
Bosch i Arcau, Xavier Cima Ruiz, Carles Pellicer i Pu-
nyed, M. Victòria Forns i Fernández, Violant Cervera 
i Gòdia, Annabel Marcos i Vilar, Pere Regull i Riba, 
Maria Senserrich i Guitart, Benet Maimí i Pou, Mar-
ta Pascal i Capdevila, Elena Ribera i Garijo, Àngels 
Ponsa i Roca, Meritxell Borràs i Solé, David Bonvehí 
i Torras, Joan Recasens i Guinot, M. Glòria Renom i 
Vallbona, Mireia Canals i Botines, Albert Batalla i Sis-
cart, Begonya Montalban i Vilas, Ferran Falcó i Isern, 
Xavier Crespo i Llobet, Montserrat Ribera i Puig, Joan 
Morell i Comas, diputats, del GP de CiU
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Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialista i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa  (reg. 57791)


A la Mesa del Parlament


Els diputats i diputades sotasignats, que representen 
una cinquena part dels diputats del Parlament de Ca-
talunya, d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, l’article 32.2 de la Llei orgànica 
2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, 
l’article 30.2 de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del 
Consell de Garanties Estatutàries i l’article 155 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, sol·liciten la 
convocatòria del Ple del Parlament de Catalunya per 
tal d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric 
(BOE núm. 310 de 27 de desembre de 2013), d’acord 
amb el Dictamen núm. 7 de 27 de febrer de 2014 del 
Consell de Garanties Estatutàries, a les conclusions 
del qual s’aprecien motius d’inconstitucionalitat, per 
la seva presumpta afectació de l’autogovern de Cata-
lunya i vulneració de preceptes constitucionals i de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en els articles: 


– Articles 9, 40, 43.5, 46, 51 i 52.4 de la Llei 24/2013, 
de 26 de desembre, vulneren les competències de la 
Generalitat previstes a l’article 133.1 EAC.


– Disposició final segona de la Llei 24/2013, de 26 de 
desembre, és contrària a la Constitució i a l’Estatut en 
la mesura que declara bàsics els preceptes esmentats 
en la conclusió segona.


Palau del Parlament, 5 de març de 2014 


Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunt; Celestino Corbacho i 
Chaves, portaveu adjunt; Jaume Collboni Cuadrado,  
Daniel Fernández González, Eva Granados Galiano, 
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Òscar Ordeig i Mo-
list, Núria Parlon Gil, Ferran Pedret i Santos, Alicia 
Romero Llano,  Xavier Sabaté i Ibarz, Núria Segú i 
Ferré, Jordi Terrades i Santacreu, diputats, del GP SOC


Joan Herrera Torres, president; Dolors Camats i Luis, 
portaveu; Joan Mena Arca, portaveu adjunt; Jaume 
Bosch i Mestres, David Companyon i Costa, Hortèn-
sia Grau Juan, Laura Massana Mas, Salvador Milà 
i Solsona, Marta Ribas Frías, Josep Vendrell Gar-
deñes, Lorena Vicioso Adria, Marc Vidal i Pou, Sara 
Vilà Galan, diputats, del GP d’ICV-EUiA







 


PUNT 10 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 302-00128/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 57091 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 04.03.2014


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre la situació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 
300-00135/10).


Exposició de motius


Els darrers mesos hem assistit a una profunda crisis 
dels mitjans de comunicació públics de Catalunya. 
Una crisis econòmica i de credibilitat. Una crisi que 
ha portat a la mobilització dels treballadors i les tre-
balladores, a la dimissió del Consell Professional el 
passat dia 5 i a la renuncia per part de la Corporació 
a exercir d’element tractor de la indústria audiovisual 
catalana.


Els mitjans públics a Catalunya doncs, estan en crisis. 
Cal un gran pacte polític per garantir la seva viabili-
tat. La CCMA ha de liderar l’espai públic de comu-
nicació a Catalunya i per fer-ho amb garanties cal un 
compromís de totes les formacions polítiques perquè 
això sigui possible. La governança dels mitjans pú-
blics de Catalunya no es pot fer des de pactes secrets i 
no explicitats públicament, cal transparència, consens 
i pluralitat en els acords.


La gestió del govern de la CCMA no ha provocat 
només una crisi als mitjans de comunicació públics 
de Catalunya. També ha generat una greu crisi a la 
indústria audiovisual catalana. La manca d’un finan-
çament estable, la manca de transparència i de plura-
litat de contractació ha portat al sector a una debilitat 
extrema de la que serà difícil la recuperació.


Cal dibuixar una estratègia de futur. El sector audio-
visual és un sector en permanent transformació tant 
pel que fa a la transmissió de continguts com a la seva 
elaboració, com al consum del que es produeix. És 
un sector amb un alt valor afegit dels que Catalunya 
necessita per sortir amb millors condicions de la crisi.  
I el Govern, enlloc de recolzar una estratègia de des-
envolupament industrial que ens permetria una sor-
tida més ràpida i en millors condicions de la crisi es 
dedica a restar inversions, a restar consens.


Els mitjans públics haurien de ser un element trac-
tor per a la impuls de la indústria audiovisual de Ca-
talunya. Haurien de ser un element de foment de la 
cultura i la integració. Haurien d’explicar la diversitat 
i la pluralitat de Catalunya.


Volem i necessitem una CCMA sanejada i viable 
econòmicament. L’austeritat no és l’únic camí per 


Dossier per a la sessió núm. 28


Convocada per al dia 12 de març de 2014


Segona part


Ple del Parlament
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aconseguir-ho Volem uns mitjans plurals, pluralitat 
social, accents i veus diverses. Per tot això cal un pac-
te, entre tots. Un pacte per la comunicació publica a 
Catalunya. Els mitjans són instruments fonamentals 
per crear un espai públic de convivència, de valors, 
de cultura.


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1. Consensuar un contracte programa que permeti un 
sistema de finançament estable a la televisió i a la rà-
dio públiques de Catalunya, que estableixi garanties 
per al compliment de cadascuna de les missions de 
servei públic que els hi són encomanades per l’article 
26 i següents de la Llei 22/23005, de 29 de desembre, 
de la comunicació audiovisual de Catalunya, així com 
també del que preveu el Mandat Marc del Parlament 
de Catalunya aprovat per Resolució 612/VII, d’11 de 
febrer de 2010.


2. Fomentar el diàleg i un pacte entre els grups del 
Parlament perquè la CCMA sigui un espai de comu-
nicació plural tant en els seus òrgans de direcció com 
en els seus continguts.


a) Fer-ho d’acord amb els treballadors: consells pro-
fessionals i comitè d’empresa.


b) Fer-ho amb representants del sector privat. La 
CCMA té, entre les seves obligacions, fomentar l’in-
dustria audiovisual.


3. Fer un gran pacte per a la promoció del sector au-
diovisual de Catalunya que torni a situar la CCMA 
com a tractor de desenvolupament de la Indústria 
Audiovisual a Catalunya.


Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014


Maurici Lucena i Betriu Núria Parlon Gil
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 


Esmenes presentades
Reg. 58704, 58716, 58723, 58727, 58729, 


58731 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 12.03.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 58704)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Sergi Sabrià i Benito, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la situació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00128/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


2. La retirada immediata del concurs d’externalització 
del servei de comercialització, promoció i intermedia-
ció en la venda d’espais publicitaris de televisió de la 
CCMA, SA mitjançant l’aplicació de la clàusula 11 
del mateix, que permet renunciar a la celebració del 
contracte i desistir del procediment d’adjudicació per 
raons d’interès públic degudament justificades a l’ex-
pedient, i que resulten evidents en aquest cas.


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


3. Fomentar un pacte a partir de la tramitació en curs 
del Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per 
a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector 
de la comunicació de manera que aquesta llei: 


a. Incorpori en la seva tramitació la col·laboració dels 
Consells Professionals i els Comitès d’Empresa.


b. Contempli principis de cogestió.


c. Garanteixi la pluralitat del CAC i la CCMA, de ma-
nera que es despartiditzin, restin sota control parla-
mentari i siguin òrgans independents regits per la pro-
fessionalitat dels seus membres.


d. Recuperi el paper de la CCMA com a tractor de fo-
ment i desenvolupament de la Indústria Audiovisual a 
Catalunya.


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt


4. Pel que fa a la situació actual dels mitjans audiovi-
sual de la CCMA: 


a. Garantir el diàleg permanent entre sindicats i direc-
ció que eviti el permanent clima de tensió dels nostres 
mitjans de comunicació públics.


b. Instar a la Direcció de la CCMA a explorar totes 
les vies possibles per solucionar la problemàtica eco-
nòmica de l’ens i garantir així la viabilitat de la Cor-
poració a mitjà i llarg termini, cercant evitar que les 
decisions que es prenguin afectin al model singular 
que representa la televisió pública catalana, a la seva 
qualitat o a la cerca permanent del lideratge tant en 
televisió com en ràdio.


Palau del Parlament, 11 de març de 2014


Marta Rovira i Vergés Sergi Sabrià i Benito
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 58716)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Jordi Cañas Pérez, di-
putat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 la situa-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (tram. 302-00128/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt


4. El Parlament de Catalunya constata la falta de plu-
ralitat, imparcialitat i neutralitat del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals i, a tal efecte, insta el CAC i a 
la CCMA a respectar i fer complir els principis d’actu-
ació de la defensa de la llibertat d’expressió i d’infor-
mació, del pluralisme, de la neutralitat i l’honestedat 
informatives, de la neutralitat i de la imparcialitat.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt


5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a impulsar totes les mesures necessàries 
per tal d’equiparar els sous dels directius de tots els 
mitjans públics de Catalunya amb els sous dels Direc-
tors Generals de la Generalitat de Catalunya.


Palau del Parlament, 11 de març de 2014


Albert Rivera Díaz Jordi Cañas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
58723)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als (tram. 302-00128/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 2 c


2. Fomentar el diàleg i un pacte entre els grups del 
Parlament i la societat civil catalana perquè la CCMA 
sigui un espai de comunicació plural tant en els seus 
òrgans de direcció com en els seus continguts.


a) Fer-ho d’acord amb els treballadors: consells pro-
fessionals i comitè d’empresa.


b) Fer-ho amb representants del sector privat. La 
CCMA té, entre les seves obligacions, fomentar la in-
dústria audiovisual.


c) Fer-ho amb representants de la societat civil cata-
lana. La CCMA té, entre les seves obligacions, el plu-
ralisme democràtic i l’accessibilitat de grups socials i 
territorials


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 4


«4. Instar el Consell de Govern de la CCMA a respec-
tar i aplicar el resultat dels referèndums que la planti-
lla de Catalunya Ràdio i de TVC fan aquesta setmana 
respecte de la proposta de nou conveni que han fet la 
direcció de la Corporació.»


3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 5


«5. Instar el Consell de Govern de la CCMA a aturar 
de manera immediata el procés per a l’externalització 
de la Comercialització de la Publicitat de Televisió de 
Catalunya»


Palau del Parlament, 12 de març de 2014


Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58727)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 302-
00128/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Fomentar el diàleg i un pacte entre els grups del 
Parlament perquè la CCMA es mantingui com un es-
pai de comunicació plural tant en els seus òrgans de 
direcció com en els seus continguts. Fer-ho escoltant i 
tenint en compte les opinions dels treballadors i també 
les del sector de la comunicació en el seu conjunt.» 


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Seguir impulsant el Clúster de la Indústria Audio-
visual de Catalunya, que es va crear el passat mes de 
juny, per tal de continuar en la línia de fer de l’audio-
visual un dels sectors industrials i culturals estratègics 
dels país i motor de creixement econòmic, i garantir 
que la CCMA segueixi sent tractor de desenvolupa-
ment de la indústria audiovisual a Catalunya.»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió


D’un nou punt 4


«4. El Parlament requereix que s’asseguri que el con-
curs públic endegat per a l’externalització de la co-
mercialització de la publicitat: 


a) Garanteixi l’increment de recursos previstos de la 
publicitat.


b) Garanteixi els llocs de treball i les condicions labo-
rals, a més d’oferir als treballadors adscrits en aquest 
moment al departament de comercialització que si-
guin subrogats exclusivament de forma voluntària. 
Aquelles persones que desitgin continuar a la CCMA 
ho faran amb les mateixes condicions laborals que en 
l’actualitat, d’acord amb la normativa vigent.


c) Que la CCMA disposi en tot moment del control de 
la gestió de la publicitat i els seus ingressos.»


Palau del Parlament, 11 de març de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU


Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 58729)


A la Mesa del Parlament


David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (tram. 302-00128/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt


Afegir punt 4


4. Garantir i assegurar la no externalització del de-
partament comercial de TV3 a favor de cap grup co-
municatiu privat, de manera que es deixi sense efecte 
el concurs obert amb aquest objectiu el termini del 
qual va expirar el passat 10 de març.


2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt


Afegir punt 5


5. Aturar el desmantellament dels mitjans de comuni-
cació públics la qual cosa implica no aplicar cap més 
retallada del pressupost de la CCMA i blindar el futur 
contracte programa perquè no inclogui l’externalitza-
ció de cap departament de TV3 i Catalunya Ràdio.


3 Esmena núm. 3
D’addició
Grup Mixt


Afegir punt 6


6. Prorrogar el conveni col·lectiu vigent actualment a 
la CCMA, impedir l’aplicació de l’article 41 de l’Es-
tatut dels treballadors i instar que es reprenguin les 
negociacions entre el comitè d’empresa i el comitè de 
direcció de TV3.


Palau del Parlament, 12 de març de 2014


David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 58731)


A la Mesa del Parlament


Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, Pere Calbó i 
Roca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la situació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00128/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya


De l’apartat 2


«2. Fomentar el diàleg i un pacte entre els Grups Par-
lamentaris per tal de garantir que la Corporació Ca-


talana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) sigui un espai 
de comunicació plural tant en els òrgans de direcció 
com en els seus continguts.


La garantia de la pluralitat en els mitjans de la Cor-
poració ha de ser un valor tant de la Corporació com 
dels seus treballadors i dels seus representants: con-
sells professionals i comitè d’empresa.


En el foment de l’industria audiovisual per part de la 
Corporació és transmetrà el valor de la pluralitat a 
tots els operadors d’aquest sector.»


Palau del Parlament, 11 de març de 2014


Santi Rodríguez i Serra Pere Calbó i Roca
Portaveu adjunt GP del PPC Diputat GP del PPC
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PUNT 11 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els mitjans de comunicació
Tram. 302-00133/10


Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans


Reg. 57335 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 04.03.2014


A la Mesa del Parlamento


Carina Mejías Sánchez, portavoz del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 139 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al 
Govern sobre els mitjans de comunicació (tram. 300-
00139/10).


Exposicion de motivos


La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
establece en su artículo 19 que todo individuo tiene 
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fron-
teras, por cualquier medio de expresión.


El artículo 20 de la Constitución Española reconoce y 
protege los derechos a expresar y difundir libremente 
los pensamientos, ideas y opiniones mediante la pa-
labra, el escrito o cualquier otro medio de reproduc-
ción, así como a comunicar o recibir libremente in-
formación veraz por cualquier medio de difusión. La 
ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al 
secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.


Según el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su 
artículo 52, corresponde a los poderes públicos pro-
mover las condiciones para garantizar el derecho a 
la información y a recibir de los medios de comuni-
cación una información veraz y unos contenidos que 
respeten la dignidad de las personas y el pluralismo 
político, social, cultural y religioso. En el caso de los 
medios de comunicación de titularidad pública la in-
formación también debe ser neutral.


Respetar el derecho a la libertad de expresión y a 
emitir opinión y crítica son pilares fundamentales de 
las democracias libres y, por tanto, la clasificación de 
periodistas en función de su ideología o tendencia es 
discriminatoria e impropia de una democracia.


Moción


1. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a adoptar todas las medidas necesarias 


encaminadas a suprimir los organismos políticos de 
intervención en medios de comunicación en Cataluña 
y, en este sentido


a) derogar la ley 2/2000, del 4 de mayo, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, por ser un organismo 
censor que no responde a los criterios de independen-
cia y de pluralidad para los que fue creado.


b) reducir anualmente en un 25% las aportaciones de 
la Generalitat de Catalunya a los medios de comuni-
cación públicos y sus organismos reguladores.


2. El Parlamento de Cataluña reprueba al responsable 
de la Secretaria de Comunicación del Govern de la 
Generalitat por el encargo de dos informes para va-
lorar el tratamiento mediático de la reivindicación in-
dependentista, en el que se evaluó a los profesionales 
de la comunicación catalanes, nacionales e internaci-
onales que fueron clasificados según su adscripción 
ideológica lo que constituye una vulneración de sus 
derechos fundamentales.


3. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a abstenerse de usar y a destruir el trabajo 
de campo por el cual se analizaron las opiniones y 
por lo tanto se clasificaron en cuatro tendencias po-
líticas e ideológicas a los profesionales de los medios 
de comunicación, por vulnerar los principios éticos y 
democráticos básicos de pluralismo e independencia 
informativa.


4. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat suprimir todas las subvenciones que reci-
ben los medios de comunicación privados con el fin 
de garantizar la independencia y la objetividad infor-
mativa y destinar el importe de estas partidas presu-
puestarias al mantenimiento del sistema de prestación 
de servicios sociales básicos.


5. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a establecer criterios claros y transparen-
tes por los que se otorguen y se adjudiquen, en igual-
dad de condiciones, a los medios de comunicación la 
publicidad de campañas institucionales, y dar a cono-
cer los importes y los criterios de adjudicación en el 
portal de transparencia de la Generalitat.


6. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat retirar demandas o denuncias interpues-
tas contra aquellos profesionales de la comunicación 
por opiniones políticas emitidas en el ejercicio de su 
profesión, por respeto a la libertad de opinión, de ex-
presión y de información, tal y como manifiesta la Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas de España. 


Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2014


Carina Mejías Sánchez
Portavoz del GP de C’s
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Esmenes presentades
Reg. 58722, 58730 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament i Mesa del Parlament, 12.03.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
58722)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mit-
jans de comunicació (tram. 302-00133/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De l’apartat 4


4. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat suprimir todas las subvenciones que reci-
ben los medios de comunicación privados con el fin de 
garantizar la independencia y la objetividad informa-
tiva y destinar el importe de estas partidas presupues-
tarias al mantenimiento del sistema de prestación de 
servicios sociales básicos.


«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat 


a) A reduir els recursos destinats a subvencions a mit-
jans de comunicació privats mentre la situació econò-
mica no permeti garantir una recuperació de la dota-
ció pressupostària mínima necessària per a mantenir 
el model d’èxit dels mitjans de la CCMA, i destinar 
l’import reduït d’aquestes partides pressupostàries a 
incrementar l’aportació del Govern als mitjans audio-
visuals públics de Catalunya


b) A establir criteris clars i transparents per a adju-
dicar aquestes subvencions i que es donin a conèixer, 
tant els imports com els criteris, al portal de la trans-
parència de la Generalitat».


2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De l’apartat 6


6. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat retirar demandas o denuncias interpuestas 
contra aquellos profesionales de la comunicación por 


opiniones políticas emitidas en el ejercicio de su profe-
sión, por respeto a la libertad de opinión, de expresión 
y de información, tal y como manifiesta la Federación 
de Asociaciones de Periodistas de España.


«6. El Parlament condemna les expressions d’odi o 
menyspreu a Catalunya, que deformen la realitat de 
la convivència al nostre país, i que assimilen de for-
ma habitual a forces polítiques d’aquest Parlament a 
la ideologia nazi, emeses per mitjans de comunicació 
ubicats a Madrid entre els quals destaquen per la seva 
insistència i virulència les cadenes de televisió Intere-
conomia i 13TV.»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 7


«7. El Parlament insta el Consell de Govern de la 
CCMA a respectar i aplicar el resultat dels referèn-
dums que la plantilla de Catalunya Ràdio i de TVC 
fan aquesta setmana respecte de la proposta de nou 
conveni que han fet la direcció de la Corporació.»


4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou apartat 8


«8. El Parlament de Catalunya insta el Consell de Go-
vern de la CCMA a aturar de manera immediata el 
procés d’externalització de la Comercialització de la 
Publicitat de Televisió de Catalunya»


Palau del Parlament, 12 de març de 2014


Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 58730)


A la Mesa del Parlament


Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mit-
jans de comunicació (tram. 302-00133/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


D’un nou apartat 3 bis


«3 bis. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno 
de la Generalitat a abstenerse de realizar o encargar 
estudios sobre las tendencias políticas o ideológicas 
de medios de comunicación, periodistas, articulistas 
o opinadores.» 


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


D’un nou apartat 7


«7. El Parlamento de Catalunya considera que la li-
bertad y la pluralidad informativa son, entre otros, va-
lores esenciales de una democracia, por lo que cual- 
quier limitación al acceso a la información que supon-
ga una disminución de la pluralidad informativa es un 
ataque al sistema democrático.» 


Palau del Parlament, 11 de març de 2014


Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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PUNT 12 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’increment de les tarifes del transport 
metropolità i el finançament del transport pú-
blic
Tram. 302-00129/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 57098 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 04.03.2014


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i 
Solsona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre l’increment 
de les tarifes del transport metropolità i el finança-
ment del transport públic (tram. 300-00137/10).


Sota el lema Stop pujades transport públic s’ha produ-
ït i continua ampliant-se una gran mobilització ciuta-
dana de protesta des que l’Autoritat del Transport Me-
tropolità de Barcelona va acordar els increments de 
tarifes del transport públic urbà a l’Àrea metropoli-
tana de Barcelona molt per damunt del increment del 
cost de la vida, que afecta als títols de transport multi-
viatge que utilitzen més del 80 % dels usuaris –T 10–, 
amb un increment acumulat del 24’85% des del 2011; 
T 50/30 –amb un increment acumulat del 26’87 % des 
del 2011–  i la T 70/30 – amb un increment acumu-
lat del 22’93 % des del 2011–, sense tenir en compte 
que en el mateix període els ingressos salarials dels 
treballadors s’han rebaixat entre el 10 i el 12 % en 
termes reals. Alhora, en l’àmbit del transport públic 
al Camp de Tarragona, a més d’increments similars 
als de Barcelona, s’ha imposat la supressió dels títols 
T 10 i T 50/30 des del 21 de juny a l’11 de setembre 
de 2014 entre les 23.00 h i les 6.00 h durant tot l’any 
a totes les línies.


La mobilització porta de més de 10 setmanes, a més 
dels centenars de participants a títol individual, un 
centenar d’entitats veïnals, socials i els sectors sin-
dicals han signat el manifest, Stop pujades transport 
públic. D’altra part no es pot ignorar que amb anteri-
oritat a l’actual fase de mobilitzacions la PTP i de la 
FAVB, venien denunciant aquesta situació i proposant 
alternatives.


La mobilització ciutadana s’està estenent, de forma 
massiva i pacífica, amb unes 53 concentracions a di-
ferent punts del territori, cada dimecres. No obstant, 


aquesta tranquil·litat es veu pertorbada per amenaces 
d’expedients sancionadors a persones que participen 
en les mobilitzacions, el que comportar que el ànims 
es tensin.


És de destacar que l’Ajuntament de Barcelona, el pas-
sat 23 de gener es van adoptar importants resolucions, 
que també ha fet seves la Diputació de Barcelona,  
en què es manifesta el profund desacord amb l’incre-
ment de tarifes del transport públic per al 2014 i s’insta 
a l’Autoritat del Transport Metropolità a rectificar els 
increments aplicats en el preu dels títols de transport 
públic per el 2014 per tal de congelar-los o aplicar-los 
fins a un increment màxim equivalent a «l’IPC».


En l’exercici pressupostari del 2013 les administra-
cions publiques han destinat 551,1 milions d’euros a 
finançar el transport públic, 80 milions d’euros menys 
que l’any 2011, l’administració General de l’Estat 
aporta 39 milions menys, la generalitat 49 milions 
menys i només han incrementat la seva aportació els 
ajuntaments i l’AMB. L’endeutament del sistema de 
transport metropolità de Barcelona es situa enguany 
en 546 M €.


No és difícil reconèixer que el sistema de finançament 
del transport públic de Catalunya ha arribat a l’esgo-
tament de l’actual model de tarifació i finançament 
del transport públic, i per tant cal replantejar global-
ment el sistema de finançament del transport públic 
a Catalunya, doncs alhora s’estan perdent passatgers.


Per aquests motius el Grup Parlamentari d’ICV-EUiA 
proposa la següent: 


Moció


El Parlament de Catalunya, insta el Govern a: 


Primer. Que l’Honorable Conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, en la seva condició de President de l’Au-
toritat del Transport Metropolità faci un reconeixe-
ment oficial de la Taula social del transport públic 
metropolità, i es reuneixi amb les entitats socials i 
veïnals agrupades en la plataforma Stop pujades del 
transport, així com els representants locals, escolti 
les seves reivindicacions i propostes per rebaixar les 
pujades del preu del transport públic, per millorar el 
servei de transport públic i per un nou sistema de fi-
nançament.


Segon. Que l’Honorable Conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, en la seva condició de President de l’Au-
toritat del Transport Metropolità convoqui el Consell 
d’Administració de l’ATM i proposi la derogació de 
l’increment de les tarifes del transport públic metro-
polità per l’any 2014, a partir de l’1 d’abril de 2014, 
retornant a les tarifes del 2013, o bé apliqui com a 
màxim l’increment del 0’2% del cost de vida del 2013.


Tercer. Proposar a les autoritats competents del Trans-
port metropolità del Camp de Tarragona la derogació 
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de l’increment de les tarifes del transport públic per 
l’any 2014, retorni a les tarifes del 2013, o bé apliqui 
com a màxim l’increment de l’0’2 % del cost de vida 
del 2013, a partir de l’1 d’abril de 2014, i així mateix 
retornin la validesa de les títols de transport multi-
viatge durant tots els dies de l’any, en especial des del 
21 de juny a l’11 de setembre de 2014 i entre les 23.00 
h i les 6.00 h durant tot l’any a totes les línies.


Quart. Aplicar unes majors bonificacions i faci més 
accessibles els títols de transport social amb tarifes 
especialment reduïdes per a les persones aturades que 
busquen feina, i per les persones i famílies en situació 
de pobresa i d’exclusió social, i que aquesta subvenció 
sigui assumida a càrrec de les partides corresponents 
de foment de l’ocupació de la conselleria d’empresa i 
ocupació i d’ajuts socials de la conselleria de benestar 
i família.


Cinquè. Promoure la modificació de les prestacions 
dels títols de transport de l’ATM a fi que els usuaris 
que es desplacen diàriament a la feina siguin conside-
rats usuaris recurrents i per tant es puguin beneficiar 
d’abonaments il·limitats tipus T-MES a un preu més 
competitiu. Actualment cal fer 62 viatges mensuals 
a la zona 1 per a què surti a compte aquest títol de 
transport.


Sisè. Presentar, dins el present exercici 2014, una o 
més propostes d’implantació el títol de transport inte-
grat T Mobilitat, previ debat i concertació amb la Tau-
la Social del Transport públic, tot mantenint la gestió 
pública dels serveis d’expedició, validació i control de 
tots els títols de transport.


Setè. Impulsar les mesures necessàries per fer més 
eficient i més accessible socialment i territorialment 
el conjunt del sistema de transport públic urbà, me-
tropolità i interurbà, incrementant, quan calgui, les 
freqüències i fomenti la transferència de passatgers 
del automòbil privat als transport públic, i la intermo-
dalitat entre autobusos, trens, metro i tramvia.


Vuitè. Posar en marxa de forma efectiva, dins de 
l’exercici 2014, els sistemes integrats de transport a 
les rodalies de les conurbacions de Camp de Tarra-
gona - Reus Cambrils, Lleida – Cervera - Balaguer, 
Girona - Blanes i del Berguedà.


Novè. Fer les gestions necessàries davant el Govern 
de l’Estat, per tal que es concreti i faci efectiva l’am-
pliació de l’aportació de l’Estat al finançament del sis-
tema de transport públic metropolità, amb un mínim 
de 10 M€, dins el present exercici 2014.


Desè. Tramitar la oportuna modificació dels pressu-
postos 2014, per transferència de crèdit de un mínim 
de 15 milions d’euros, per ampliar l’aportació de la 
Generalitat al finançament del sistema de transport 
públic metropolità, detraient dit import de les diver-
ses partides que estimi convenient, i indicativament, 
detregui la totalitat o part de dita transferència de les 


partides destinades al pagament de cànons i compen-
sacions a empreses concessionàries d’autopistes i dels 
denominats com «peatges a l’ombra», prèvia re-nego-
ciació dels contractes i convenis corresponents.


Onzè. Estudiar i presentar un informe, abans de fi-
nalitzar l’actual període de sessions, sobre la viabi-
litat d’establir noves vies de finançament creuat que 
captin fons de la mobilitat privada per afavorir sis-
temes alternatius de mobilitat, seguint l’exemple de 
Transport for London o la Metropolitan Transit Aut-
hority. Els tributs de mobilitat que paguen els conduc-
tors han d’acabar finançant millores de mobilitat i no 
únicament anar a la caixa comuna: peatges, peatges 
a l’ombra, aparcaments, zones blaves, zones verdes, 
etcètera.


Dotzè. Concretar i formalitzar, en el termini màxim 
de dos mesos, el conveni anunciat per la millora del 
finançament del sistema de Transport públic metro-
polità, amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea metro-
politana de Barcelona, que concreti un increment de 
les respectives aportacions per l’any 2014.


Tretzè. Revisar i renegociar les condicions d’amortit-
zació i interessos del deute financer de l’Autoritat del 
Transport Metropolità, en el marc d’un acord global 
de refinançament i re-assignació del endeutament ge-
nerat, segons el seu origen, per tal de disminuir l’im-
pacte en els costos que es repercuteixen en la tarifa 
del transport públic metropolità.


Catorzè. Fer les gestions necessàries per tal que no es 
considerin com a infraccions d’alteració del servei les 
actuacions dels ciutadans i ciutadanes que han parti-
cipat o participen en les mobilitzacions i concentraci-
ons de protesta a les diverses estacions de transport 
públic ferroviari i de metro, en el marc de la campa-
nya Stop pujades transport públic, en atenció a que no 
són actuacions individuals, sinó que estan emparades 
en el dret de manifestació i llibertat d’expressió.


Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014


Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades
Reg. 58648, 58715, 58726, 58733 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 12.03.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 58648)


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 les següents esmenes 
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a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’increment de les tarifes del transport metropo-
lità i el finançament del transport públic (tram. 302-
00129/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


De modificació del punt sisè de la moció, nou text:


Sisè. Instar a l’Autoritat del Transport Metropolità, 
que prèviament a la implantació de la T-Mobilitat, faci 
una nova proposta tarifària amb un orientació social i 
de criteris relacionats amb la freqüència d’ús.


2 Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista


De supressió al punt desè


Desè. Tramitar la oportuna modificació dels pressu-
postos 2014, per transferència de crèdit de un mínim 
de 1 5 milions d’euros, per ampliar l’aportació de la 
Generalitat al finançament del sistema de transport 
públic metropolità, detraient dit import de les diver-
ses partides que estimi convenient, i indicativa-ment, 
detregui la totalitat o part de dita transferència de les 
partides destinades al pagament de cànons i compen-
sacions a empreses concessionàries d’autopistes i dels 
denominats com «peatges a l’ombra», prèvia re-nego-
ciació dels contractes i convenis corresponents.


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista


De modificació del punt onzè, nou text: 


Onzè. Instar el Govern de la Generalitat i al Govern 
de l’Estat a treballar conjuntament per redactar i 
aprovar una llei específica de finançament del trans-
port públic que permeti disposar de recursos suficients 
per garantir-ne l’adequat nivell.


Palau del Parlament, 10 de març de 2014


Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 58715)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-


ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre l’increment de les tarifes del 
transport metropolità i el finançament del transport 
públic (tram. 302-00129/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 14


Catorzè. Fer les gestions necessàries per tal que no es 
considerin com a infraccions d’alteració del servei les 
actuacions dels ciutadans i ciutadanes que han parti-
cipat o participen en les mobilitzacions i concentraci-
ons de protesta en el marc de la campanya Stop puja-
des transport públic que estiguin emparades en el dret 
de manifestació i llibertat d’expressió.


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt 


Quinzè. Revisar i renegociar totes les condicions dels 
contractes reguladors del sistema públic de transport 
a Catalunya, sota el criteri de l’interès públic i per afa-
vorir la mobilitat sostenible.


Palau del Parlament, 11 de març de 2014


Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s


Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 58726)


A la Mesa del Parlament


David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’increment de les tarifes del transport metropolità i el 
finançament del transport públic (tram. 302-00129/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió
Grup Mixt


Al punt segon


Segon. Que l’Honorable Conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, en la seva condició de president de l’Au-
toritat del Transport Metropolità convoqui el Consell 
d’Administració de l’ATM i proposi la derogació de 
l’increment de les tarifes del transport públic metro-
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polità per l’any 2014, a partir de l’1 d’abril de 2014, 
retornant a les tarifes del 2013, o bé apliqui com a mà-
xim l’increment del 0’2% del cost de vida del 2013.


2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt


Al punt tercer


Tercer. Proposar a les autoritats competents del Trans-
port metropolità del Camp de Tarragona, a l’Autoritat 
Territorial de la Mobilitat de Lleida i a l’Autoritat de 
la Territorial de la Mobilitat de Girona la derogació 
de l’increment de les tarifes del transport públic per 
l’any 2014, retorni a les tarifes del 2013, o bé apliqui 
com a màxim l’increment de l’0,2% del cost de vida 
del 2013, a partir de l’1 d’abril de 2014, i així mateix 
retornin la validesa de les títols de transport multi-
viatge durant tots els dies de l’any, en especial des del 
21 de juny a l’11 de setembre de 2014 i entre les 23.00 
h i les 6.00 h durant tot l’any a totes les línies.


3 Esmena núm. 3
D’addició
Grup Mixt


Al punt sisè


Sisè. Presentar, dins el present exercici 2014, una o 
més propostes d’implantació el títol de transport in-
tegrat T-Mobilitat, previ debat i concertació amb la 
Taula Social del Transport públic, tot mantenint la 
gestió pública dels serveis d’expedició, validació i 
control de tots els títols de transport. Ampliar aquesta 
Taula Social del Transport públic a la resta d’ATM de 
Catalunya, als moviments socials implicats en la lluita 
contra l’augment de les tarifes i la promoció del trans-
port públic de totes les àrees integrades, així com a la 
resta de territoris catalans sense cobertura d’ens de 
coordinació del transport públic. La T-Mobilitat serà 
de gestió pública i s’haurà de plantejar com a siste-
ma únic a tot Catalunya, integrant i homogeneïtzant 
a tot el país l’estructura i tarificació de les targetes de 
transport, sistema de validació, sistema de distribució, 
venda i recàrrega, sistema de tractament de la infor-
mació, així com el sistema de distribució de la cambra 
de compensació única.


4 Esmena núm. 4
D’addició
Grup Mixt


Al punt setè


Setè. Impulsar les mesures necessàries per fer més 
eficient i més accessible socialment i territorialment 
el conjunt del sistema de transport públic urbà, me-


tropolità i interurbà, incrementant, quan calgui, les 
freqüències i fomenti la transferència de passatgers 
del automòbil privat als transport públic, i la inter-
modalitat entre autobusos, trens, metro i tramvia. En 
aquest sentit, es considera fonamental sotmetre a de-
bat i concertació amb la Taula Social del Transport 
Públic el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya, 
actualment en fase de revisió i que ha de definir els 
serveis de transport públic a nivell estratègic.


5 Esmena núm. 5
D’addició
Grup Mixt


Al punt onzè


Onzè. Estudiar i presentar un informe, abans de fi-
nalitzar l’actual període de sessions, sobre la viabi-
litat d’establir noves vies de finançament creuat que 
captin fons de la mobilitat privada per afavorir sis-
temes alternatius de mobilitat, seguint l’exemple de 
Transport for London o la Metropolitan Transit Aut-
hority. Els tributs de mobilitat que paguen els conduc-
tors han d’acabar finançant millores de mobilitat i no 
únicament anar a la caixa comuna: peatges, peatges 
a l’ombra, aparcaments, zones blaves, zones verdes, 
etcètera. Així mateix, i a l’hora d’estudiar la viabili-
tat d’establir noves vies de finançament del transport 
públic, presentar un informe sobre la possibilitat de fi-
nançar-lo exclusivament mitjançant impostos i no via 
repagament.


Palau del Parlament, 12 de març de 2014


David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58733)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre l’increment de les tarifes del 
transport metropolità i el finançament del transport 
públic (tram. 302-00129/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. Que la Taula Social del Transport Públic Metro-
polità creada per l’ATM, a instàncies del seu Consell 
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d’Administració, participi de manera activa en el con-
sens sobre les polítiques públiques que portin a terme 
les administracions consorciades per a la millora del 
servei del transport públic i per l’assoliment d’un nou 
sistema de finançament. Que aquesta participació es 
materialitzi amb un diàleg continuat tant amb la di-
recció de l’ATM com amb els representants de les ad-
ministracions en el seu Consell d’Administració.» 


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Que el Consell d’administració de l’ATM aprovi 
el Pla marc del programa de sanejament financer del 
sistema de transport públic, i un pla d’impuls de la 
demanda, amb la finalitat d’aprofundir, revisar, millo-
rar, ampliar, modificar el sistema tarifari i garantir el 
seu finançament, de manera que s’afavoreixi l’ús del 
transport públic enfront del transport privat.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Que les autoritats competents de l’ATM del Camp 
de Tarragona convoquin els consells o les reunions ne-
cessàries per tal d’aprofundir, revisar, millorar, ampli-
ar, modificar el sistema tarifari i garantir el seu finan-
çament, de manera que s’afavoreixi l’ús del transport 
públic enfront del transport privat.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. Estudiar les condicions d’accés a les bonificacions, 
i treballar conjuntament amb el Servei d’Ocupació de 
Catalunya i l’Autoritat del Transport Metropolità, per 
facilitar l’accés a la targeta bonificada per les perso-
nes en situació d’atur, amb l’objectiu que s’adapti més 
a les necessitats reals de desplaçament de les persones 
aturades que busquen feina i no disposen d’ingressos.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. Estudiar la modificació de les prestacions dels tí-
tols de transport de l’ATM, amb un pla d’estímul de 


la demanda a presentar el 2014, amb l’objectiu, entre 
altres d’afavorir els usuaris recurrents.»


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 8


«8. Posar en marxa de forma efectiva, dins de l’exerci-
ci 2014, els sistemes integrats de transport a les rodali-
es de les conurbacions de Camp de Tarragona - Reus -  
Cambrils, Lleida - Cervera - Balaguer, Girona -  
Blanes i avançar en la integració tarifària d’Osona, 
Anoia, Bages i Berguedà, en el marc de la disposició 
tramitada en la llei de mesures i en funció de les dispo-
nibilitats pressupostàries.»


7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 9


«9. Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat, per tal que es concreti i faci efectiva l’ampli-
ació de l’aportació de l’Estat al finançament del siste-
ma de transport públic metropolità, amb un mínim de 
10M€, dins del present exercici 2014.»


8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 13


«13. Demanar a l’ATM que negociï amb les entitats fi-
nanceres les condicions de l’endeutament del sistema 
de transport públic per tal de disminuir l’impacte en 
els costos que es repercuteixen en la tarifa del trans-
port públic metropolità.»


9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 14


«14. Respectar en tot moment el dret de manifestació 
i expressió, com també els drets dels usuaris a la mo-
bilitat. Així mateix, denunciar els actes de vandalisme 
respecte els elements que conformen la infraestructura 
de transport públic, tal com trens, estacions, maquina-
ri, així com altres comportaments incívics.»


Palau del Parlament, 11 de març de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 13 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’energia
Tram. 302-00130/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista


Reg. 57103 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 04.03.2014


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Saba-
té i Ibarz, 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 l’energia 
(tram. 300-00136/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1. Redactar un Pla Nacional de Transició Energètica 
amb el màxim consens polític, econòmic i social que 
tingui en compte les noves tendències de: 


a) Considerar l’energia com un dret de tots els ciuta-
dans i les ciutadanes


b) La màxima generació d’energia amb fonts renova-
bles (eòlica, hidràulica, solar, geotèrmia, biomassa i 
ús de residus) seguint els objectius del Pla de l’Ener-
gia 2012-2020.


c) Prescindir en la mesura del possible de les energies 
fòssils reduint les emissions contaminants


d) Fixar la vida útil de les centrals nuclears en 40 
anys i redactar un pla de potenciació econòmica de 
les comarques on estan ubicades tal com va aprovat 
pel Parlament de Catalunya l’any 2011.


e) Una acció potent a l’estalvi i l’eficiència


f) increment de la mobilitat elèctrica


g) Foment de les Xarxes tancades


h) Suport als ajuntaments que decideixin intervenir 
en la generació el mercat d’energia 


i) Foment de l’autoconsum


j) Establir mesures estructurals de solució a la pobre-
sa energètica 


k) Fixar impostos ambientals gravant únicament les 
energies fòssils i nuclear 


2. Transformar l’ICAEN en una Agència d’Energia 
de Catalunya.


3. Donar suport a l’IREC (Institut de Recerca d’Ener-
gia de Catalunya) en totes les seves línies de recerca i 
en especial al projecte ZEFIR d’investigació a l’ener-
gia eòlica marina en aigües profundes.


4. Exigir al Govern de l’Estat la solució al problema 
dels purins retornant a la situació anteriors els ajuts a 
la generació elèctrica que es rebien fins ara.


Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014


Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 


Esmenes presentades
Reg. 58717, 58719, 58721, 58734 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 12.03.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 58717)


A la Mesa del Parlament


Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’energia (tram. 302-
00130/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 1.a


1.a) Considerar l’accés a l’energia per a satisfer les ne-
cessitats bàsiques com un dret de tots els ciutadans i 
les ciutadanes


2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 1.c 


1.c) Aplicar els principis rectors continguts a l’Agenda 
2020 de la Unió Europea sobre les energies fòssils i les 
emissions contaminants


3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 1.d 


1.d) Encarregar un estudi tècnic, elaborat per experts 
en la matèria, sobre la vida útil de les centrals nucle-
ars en 40 anys i redactar un pla de potenciació econò-
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mica de les comarques on estan ubicades tal com va 
aprovat pel Parlament de Catalunya l’any 2011.


4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 1.k


1.k) Estudiar la possible implantació de mesures im-
positives de caràcter ambiental sobre les energies fòs-
sils i nuclear i presentar un informe sobre l’afectació 
d’aquesta energia en les empreses i els consumidors.


5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 4


4. Exigir al Cooperar amb el Govern de l’Estat per 
trobar una solució al problema dels purins retornant 
a la situació anteriors els ajuts a la generació elèctrica 
que es rebien fins ara


Palau del Parlament, 11 de març de 2014


Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 58719)


A la Mesa del Parlament


Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu 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’energia (tram. 302-
00130/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 1.d 


d) Fixar la vida útil de les centrals nuclears en 40 anys 
fins al final de la vigència de l’actual permís d’explota-
ció i redactar un pla de potenciació econòmica de les 
comarques on estan ubicades tal com va aprovat pel 
Parlament de Catalunya l’any 2011.


2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 2


2. Transformar l’ICAEN en una Agència d’Energia 
de Catalunya i incloure entre les seves tasques una 
anàlisi de com hauria d’operar un potencial futur 
mercat elèctric a Catalunya alhora de fixar el preu de 
l’electricitat 


3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 3


3. Donar suport a l’IREC (Institut de Recerca d’Ener-
gia de Catalunya) en totes les seves línies de recerca i 
en especial a la investigació en energia eòlica marina 
en aigües profundes.


Palau del Parlament, 10 de març de 2014


Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
58721)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Herrera Torres, 
president 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 l’ener-
gia (tram. 302-00130/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De modificació del punt 1.a


«1. Redactar un Pla Nacional de Transició Energètica 
amb el màxim consens polític, econòmic i social que 
tingui en compte les noves tendències de:


a) Considerar l’energia com un dret de tots els ciuta-
dans i les ciutadanes


a) Considerar l’accés a l’energia com un dret de tots 
els ciutadans i les ciutadanes»
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2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De supressió i addició al punt 1.d


d) Fixar la vida útil de les centrals nuclears en 40 anys 
i redactar un pla de potenciació econòmica de les co-
marques on estan ubicades tal com va aprovat pel Par-
lament de Catalunya l’any 2011.


d) 1. Instar el Govern de l’estat a elaborar durant el 
2014 un calendari progressiu de tancament de les 
Centrals Nuclears, per a les ubicades a Catalunya en 
base als terminis dels actuals permisos d’explotació 
què finalitzen el 2020 per a Vandellós 2, i el 2021 per a 
Ascó 1 i 2, preparant durant aquest temps un pla pont 
de tancament què inclourà un projecte de dinamitza-
ció social i economia de les comarques afectades, tal 
com aprovar el Parlament de Catalunya l’any 2011.


d) 2. Instar el Govern de l’Estat a modificar els articles 
del Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la 
gestión responsable y segura del combustible nucle-
ar gastado y los residuos radiactivos que possibiliten 
allargar la vida útil de les Centrals Nuclears quan ja 
han expirat els permisos i s’ha superat el temps pel que 
van ser dissenyades.


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De modificació del punt 2.j


j) Establir mesures estructurals de solució a la pobresa 
energètica


«j) Establir mesures estructurals de solució a la po-
bresa energètica, substituint el decret que afecta a la 
pobresa energètica per un nou decret que faci que les 
companyies subministradores hagin de garantir un 
subministrament bàsic al conjunt de la ciutadania.


Mentre aquestes mesures estructurals no estiguin 
aprovades el Govern establirà una partida que no per-
metrà que cap ciutadà o ciutadana no pugui accedir 
als subministraments bàsics.»


De forma immediata es definirà per part del Govern 
de la Generalitat el concepte de consumidor vulnera-
ble tal com contemplen les Directives Europees.


4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De supressió i addició en el punt 2


2. Transformar l’ICAEN en una Agència d’Energia de 
Catalunya.


«2.1. Crear una societat pública d’energia, en el ter-
mini de 6 mesos, amb capacitat d’oferir energia més 
accessible, impulsar projectes d’autoconsum i crear 
activitat entorn a les noves estratègies a favor de les 
energies renovables i un model de generació distri-
buïda.


2.2. El Parlament de Catalunya manifesta la discon-
formitat amb la reducció de la partida pressupostària 
destinada a l’ICAEN per al proper exercici 2014.»


5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


De modificació del punt 4


«4. Exigir al Govern de l’Estat la solució al problema 
dels purins retornant a la situació anteriors els ajuts a 
la generació elèctrica que es rebien fins ara la deroga-
ció del DR que regula la producció elèctrica per donar 
una solució immediata a les plantes de biogàs i coge-
neració i elaborar amb urgència (en el termini d’un 
mes) i des de l’Institut Català de Finances, un Pla de 
Rescat per les empreses que veuen amenaçada la seva 
viabilitat com són la paperera Alier SA i les plantes de 
tractament de purins d’Alcarràs, Juneda (dues plan-
tes), Miralcamp, l’Esquirol-Santa Maria de Corcó i a 
les Masies de Voltregà».


6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou punt 5


«5. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:


a. A realitzar una auditoria energètica independent de 
la composició del dèficit tarifari revisant aquells con-
ceptes prescindibles en un mercat competitiu i basat 
en l’eficiència, la independència energètica i les ener-
gies netes, així com la metodologia de retribució de la 
producció, transport i distribució.


b. Que presenti, en el termini de 6 mesos, el model 
energètic que voldríem per Catalunya, una proposta 
basada amb un model de generació distribuïda, auto-
suficient, lideratge públic, amb plans de renovables i 
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els de estalvi i eficiència energètica, incrementant els 
objectius europeus (30+30+30) pel 2020, internalit-
zant costos per a totes les fonts d’energia, amb un mo-
del de generació distribuïda mitjançant un sistema de 
xarxes intel·ligents i un sistema públic de comptadors 
intel·ligents.


c. Que presenti una estratègia per recuperar els sobre-
costos elèctrics derivats d’una mala regulació, inclo-
ent els anomenats com a “beneficis caiguts del cel” 
així com la recuperació dels Costos de Transició a la 
Competència cobrats de més per elèctriques i xifrats 
en 3.400 per la CNE.»


d. Que presenti una estratègia per establir una quitan-
ça pel deute contret pel dèficit tarifari.


7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou punt 6


«6. Reconduir o desestimar en cas de que no siguin 
adaptables, els diferents Plans Especials en tràmit 
de les Centrals de Biomassa projectades a Catalunya 
com són les de Sant Pere de Torelló (Osona), la Garri-
ga (Vallès Occidental), Ribera d’Urgellet (Alt Urgell), 
Puig-reig (Berguedà), Talavera (la Segarra), Tremp 
(Pallars Jussà), Albons (Baix Empordà), Santa Colo-
ma de Farners (la Selva), Cassà de la Selva (el Giro-
nès), Juneda (les Garrigues) o Palau d’Anglesola (Pla 
d’Urgell). i que no s’adeqüen a la nova “Estratègia per 
promoure l’aprofitament energètic de la biomassa fo-
restal i agrícola” del Govern. Estratègia que prioritza 
l’aprofitament dels usos energètics de la biomassa ate-
nent a criteris d’eficiència i diversificació i que aposta 
per no impulsar noves plantes de producció elèctrica. 
Les macroplantes projectades anteriors a la publica-
ció de la nova estratègia són incompatibles amb els 
criteris de sostenibilitat de la mateixa.»


8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou punt 7


«7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a tras-
lladar al Govern de l’Estat que es realitzi:


La modificació en profunditat del funcionament del 
mercat elèctric, revisant el funcionament de les sub-
hastes d’energia, excloent les instal·lacions ja amortit-
zades del pool, i garantint una retribució justa segons 
el cost de producció efectiu amb l’objectiu de reduir el 
dèficit tarifari, garantir un sistema transparent, equi-
tatiu i de foment de les energies netes.»


9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou punt 8


«8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a tras-
lladar al Govern de l’Estat:


Que es realitzin totes les modificacions legals ne-
cessàries per fomentar i desenvolupar l’autoconsum 
d’energia renovable amb balanç net. Es computaran 
els peatges d’accés per a l’energia intercanviada a la 
xarxa, i no per a l’energia autoconsumida de manera 
instantània.»


Palau del Parlament, 11 de març de 2014


Dolors Camats i Luis Joan Herrera Torres
Portaveu GP ICV-EUiA President GP ICV-EUiA


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58734)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’energia (tram. 302-
00130/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’enunciat del punt 1


«1. En l’elaboració del Pacte Nacional de Sobirania 
Energètica, encomanada per aquest Parlament, el 
govern promourà l’anàlisi i la valoració de les noves 
tendències de:»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


De l’apartat d del punt 1


«d) Determinar la vida útil de les centrals nuclears 
d’acord amb els principis de seguretat i prevenció del 
risc i de compliment dels objectius de minimització de 
les emissions de diòxid de carboni i redactar un pla 
de potenciació econòmica de les comarques on estan 
ubicades tal com va aprovat pel Parlament de Catalu-
nya l’any 2011.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Transformar l’ICAEN en l’agència de foment de 
l’eficiència energètica de Catalunya.» 


4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Donar suport a l’IREC (Institut de Recerca 
d’Energia de Catalunya) en totes les seves línies de 
recerca i en especial al projecte ZEFIR d’investigació 
a l’energia eòlica marina en aigües profundes.»


Palau del Parlament, 11 de març de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 14 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política energètica
Tram. 302-00131/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 57160 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 04.03.2014


A la Mesa del Parlament


Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la política energètica (tram. 300-
00138/10).


Moció


1. El Parlament de Catalunya, davant les successives 
normatives reguladores per part de l’Estat en relació 
al sector elèctric que condicionen la capacitat nor-
mativa de la Generalitat, malgrat que l’article 133 de 
l’Estatut reconeix que es tracta d’una competència 
compartida, insta el Govern a dur a terme aquelles 
iniciatives, polítiques i jurídiques corresponents, en 
defensa dels interessos dels catalans i catalanes tal 
com la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat 
contra la Llei 24/2013, de 26 de desembre del Sec-
tor Elèctric o la presentació de recursos contenciós-
administratius contra l’aplicabilitat de l’esmentada 
normativa.


2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a crear en el termini d’un mes una co-
missió d’experts en matèria energètica, que inclogui 
també representants del Govern i membres d’orga-
nitzacions socials, que estudiï els mecanismes legals 
dels quals disposa la Generalitat de Catalunya per tal 
d’influir en la fixació del preu de l’energia, tal com la 
fixació del peatge de suport en matèria d’autoconsum 


3. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
traslladar al Govern de l’Estat la necessitat que porti a 
terme una auditoria energètica independent dels cos-
tos de la generació de l’energia per cadascuna de les 
tipologies de generació, de la composició del dèficit 
tarifari que inclogui una revisió dels conceptes pres-
cindibles en un mercat competitiu i basat en l’eficièn-
cia, la independència energètica i les energies netes, i 
també la metodologia de retribució de la producció, el 
transport i la distribució 


4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat


a) A convocar de manera imminent la Taula de la 
pobresa energètica de Catalunya, per tal d’avaluar i 
acordar, amb la participació de tots els agents soci-
als de Catalunya, quines mesures cal seguir prenent 
a curt termini, i quins fonaments cal establir per tal 
de construir un nou model de prestació dels serveis 
bàsics.


b) A presentar, abans de quatre mesos, un informe 
d’avaluació del Decret llei 6/2013, del 23 de desem-
bre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, del codi de consum i, que analitzi la possibi-
litat d’ampliar el termini d’aplicabilitat del mateix a 
tot l’any, la població coberta, l’adequació dels tràmits 
i condonació del deute per aquelles persones que no 
arribin a l’1,5 de renda de suficiència de Catalunya.


5. El Parlament de Catalunya manifesta al seu rebuig 
al Real Decreto para la Gestión Responsable y Segura 
del Combustible Nuclear Gastado y de los residuos ra-
diactivos aprovat pe Govern espanyol.


6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de l’Es-
tat a elaborar un calendari de tancament de les seves 
centrals nuclears, que cal planificar durant el 2014 i 
fer una proposta agosarada i assenyada de tancament, 
progressiu i raonable, de les centrals nuclears que hi 
ha a Catalunya basat en que no sobrepassi la data final 
de l’actual permís d’explotació.


7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a iniciar la revisió durant el primer se-
mestre d’aquest any, el Pla de l’energia i canvi climà-
tic de Catalunya 2012-2020 davant els canvis legisla-
tius existents i els previstos en la reforma energètica 
en curs del Govern de l’Estat, que preveuen una de-
sincentivació de les energies renovables, de les polí-
tiques d’estalvi i eficiència energètica i de la cogene-
ració. Per aquests motius, aquesta revisió ha d’adaptar 
les previsions numèriques del Pla actual i les estra-
tègies d’actuació i ha de mantenir l’aposta decidida 
per les energies renovables, la generació distribuïda, 
l’autoconsum i l’estalvi i l’eficiència energètics per 
tal d’afavorir que Catalunya pugui satisfer els objec-
tius quantitatius i qualitatius de la Unió Europea pel 
que fa a disposar d’una energia segura, competitiva i 
sostenible. Així mateix, ha de donar suport a aquells 
que han fet inversions en l’àmbit de les energies fo-
tovoltaiques i, especialment, ha de continuar amb la 
renegociació dels crèdits atorgats per l’Institut Català 
de Finances.


8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a promoure la suspensió del procediment 
d’autorització demanat per Red Eléctrica de España, 
als efectes de replantejar i tornar a estudiar els se-
güents aspectes en relació al ramal de la línia de molt 
alta tensió de Santa Coloma de Farners a Riudarenes: 
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a) Si en les actuals circumstàncies socioeconòmiques 
i, a mig termini, és imprescindible la línia de 400 kV 
o si és suficient la línia actual.


b) En cas que es consideri imprescindible el reforça-
ment de la línia per a atendre les necessitats de sub-
ministrament actuals, que s’estudiï la possibilitat de 
conversió de l’actual línia de 132 kV a 220 kV.


c) En cas que, malgrat l’anterior, es consideri impres-
cindible la instal·lació de la línia de 400 kV, que s’exe-
cuti de forma soterrada, la viabilitat tècnica de la qual 
està demostrada.


9. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 


a) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè se li atribueixi a les tecnologies de co-
generació, com les plantes de tractament de purins, 
igual que les tecnologies renovables, uns paràmetres 
retributius que donin lloc a un marge operacional po-
sitiu que els permeti seguir funcionant i tenir l’opor-
tunitat de prendre mesures de gestió per adaptar els 
costos d’operació al nou marc.


b) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè fins a la data d’entrada en vigor del RD 
que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica 
a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i 
residus, es retribueixi a les plantes de tractament de 
purins amb cogeneració associada i de producció bi-
ogàs amb digestió anaeròbica de la mateixa manera 
que fins a la publicació del RDL 9/2013.


Palau del Parlament, 28 de febrer de 2014


Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 


Esmenes presentades
Reg. 58651, 58718, 58720, 58728 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 12.03.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 58651)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Saba-
té i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política energètica (tram. 302-00131/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


De modificació al punt 2


2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a crear en el termini d’un mes una comis-
sió d’experts en matèria energètica, que inclogui tam-
bé representants del Govern i membres d’organitza-
cions socials, que estudiï els mecanismes legals dels 
quals disposa la Generalitat de Catalunya per tal de 
permetre l’autoconsum sense peatges.


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista


D’addició al final del punt 6


[...] l’actual permís d’explotació. Així mateix, a elabo-
rar plans de reactivació econòmica específics per a les 
comarques on estan situades les centrals nuclears per 
preveure el seu tancament.


Palau del Parlament, 10 de març de 2014


Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 58718)


A la Mesa del Parlament


Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la política energètica 
(tram. 302-00131/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 6


6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de l’Es-
tat a adoptar totes les mesures necessàries per tal de 
garantir la seguretat de totes les instal·lacions d’ener-
gia nuclear i el manteniment dels llocs de treball re-
lacionats amb aquesta energia, així com encarregar 
un estudi tècnic, elaborat per experts en la matèria, 
sobre la vida útil de les centrals nuclears en 40 anys 
i redactar un pla de potenciació econòmica de les co-
marques on estan ubicades, tal com va ser aprovat pel 
Parlament de Catalunya l’any 2011. 
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2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans


Del punt 7


7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a revisar durant el primer semestre d’a-
quest any el Pla de l’energia i canvi climàtic de Cata-
lunya 2012-2020.


Palau del Parlament, 11 de març de 2014


Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
58720)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Herrera Torres, 
president 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 la políti-
ca energètica (tram. 302-00131/10).


1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


En el punt 4


«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat: 


a) A convocar de manera imminent la Taula de la po-
bresa energètica de Catalunya, per tal d’avaluar i acor-
dar, amb la participació de tots els agents socials de 
Catalunya, quines mesures cal seguir prenent a curt 
termini, i quins fonaments cal establir per tal de cons-
truir un nou model de prestació dels serveis bàsics.


b) A presentar, abans de quatre mesos, un informe 
d’avaluació del Decret llei 6/2013, del 23 de desembre, 
pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 
del codi de consum i, que analitzi la possibilitat d’am-
pliar el termini d’aplicabilitat del mateix a tot l’any, la 
població coberta, l’adequació dels tràmits i condonació 
del deute per aquelles persones que no arribin a l’1,5 de 
renda de suficiència de Catalunya.


a) Establir mesures estructurals de solució a la po-
bresa energètica, substituint el decret que afecta a la 
pobresa energètica per un nou decret que faci que les 


companyies subministradores hagin de garantir un 
subministrament bàsic al conjunt de la ciutadania.


b) Mentre aquestes mesures estructurals no estiguin 
aprovades el Govern establirà una partida que perme-
trà que cap ciutadà o ciutadana no pugui accedir als 
subministraments bàsics.


c) De forma immediata es definirà per part del Govern 
de la Generalitat el concepte de consumidor vulnera-
ble tal com contemplen les Directives Europees.


d) Convocar de manera imminent la Taula de la po-
bresa energètica.» 


2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


En el punt 6


6. «El Parlament de Catalunya manifesta..[...]»


6.a) Instar el Govern de l’estat a elaborar durant el 
2014 un calendari progressiu de tancament de les 
Centrals Nuclears, per a les ubicades a Catalunya en 
base als terminis dels actuals permisos d’explotació 
què finalitzen el 2020 per a Vandellós 2, i el 2021 per a 
Ascó 1 i 2, preparant durant aquest temps un pla pont 
de tancament què inclourà un projecte de dinamitza-
ció social i economia de les comarques afectades, tal 
com aprovar el Parlament de Catalunya l’any 2011.


6.b) Instar el Govern de l’Estat a modificar els articles 
del Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la 
gestión responsable y segura del combustible nucle-
ar gastado y los residuos radiactivos que possibiliten 
allargar la vida útil de les Centrals Nuclears quan ja 
han expirat els permisos i s’ha superat el temps pel que 
van ser dissenyades.


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 9.c


«9.c) Elaborar amb urgència (en el termini d’un mes) i 
des de l’Institut Català de Finances, un Pla de Rescat 
per les empreses que veuen amenaçada la seva viabili-
tat a conseqüència del Real Decreto que regula la pro-
ducció d’energia elèctrica com són la paperera Alier 
SA i les plantes de tractament de purins d’Alcarràs, 
Juneda (dues plantes), Miralcamp, l’Esquirol-Santa 
Maria de Corcó i a les Masies de Voltregà.»
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4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 10


«10. Reconduir o desestimar en cas de que no siguin 
adaptables, els diferents Plans Especials en tràmit 
de les Centrals de Biomassa projectades a Catalunya 
com són les de Sant Pere de Torelló (Osona), la Garri-
ga (Vallès Occidental), Ribera d’Urgellet (Alt Urgell), 
Puig-reig (Berguedà), Talavera (la Segarra), Tremp 
(Pallars Jussà), Albons (Baix Empordà), Santa Colo-
ma de Farners (la Selva), Cassà de la Selva (el Giro-
nès), Juneda (les Garrigues) o Palau d’Anglesola (Pla 
d’Urgell). i que no s’adeqüen a la nova «Estratègia per 
promoure l’aprofitament energètic de la biomassa fo-
restal i agrícola» del Govern. Estratègia que prioritza 
l’aprofitament dels usos energètics de la biomassa ate-
nent a criteris d’eficiència i diversificació i que aposta 
per no impulsar noves plantes de producció elèctrica. 
Les macroplantes projectades anteriors a la publica-
ció de la nova estratègia són incompatibles amb els 
criteris de sostenibilitat de la mateixa.» 


5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 11


«11.1. Crear una societat pública d’energia, en el ter-
mini de 6 mesos, amb capacitat d’oferir energia més 
accessible, impulsar projectes d’autoconsum i crear 
activitat entorn a les noves estratègies a favor de les 
energies renovables i un model de generació distri-
buïda.


11.2. El Parlament de Catalunya manifesta la discon-
formitat amb la reducció de la partida pressupostària 
destinada a l’ICAEN per al proper exercici 2014.»


6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 12


«12. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 


a) A realitzar una auditoria energètica independent de 
la composició del dèficit tarifari revisant aquells con-
ceptes prescindibles en un mercat competitiu i basat 
en l’eficiència, la independència energètica i les ener-
gies netes, així com la metodologia de retribució de la 
producció, transport i distribució.


b) Que presenti, en el termini de 6 mesos, el model 
energètic que voldríem per Catalunya, una proposta 
basada amb un model de generació distribuïda, auto-
suficient, lideratge públic, amb plans de renovables i 
els de estalvi i eficiència energètica, incrementant els 
objectius europeus (30+30+30) pel 2020, internalit-
zant costos per a totes les fonts d’energia, amb un mo-
del de generació distribuïda mitjançant un sistema de 
xarxes intel·ligents i un sistema públic de comptadors 
intel·ligents.


c) Que presenti una estratègia per recuperar els so-
brecostos elèctrics derivats d’una mala regulació, in-
cloent els anomenats com a «beneficis caiguts del cel» 
així com la recuperació dels Costos de Transició a la 
Competència cobrats de més per elèctriques i xifrats 
en 3.400 per la CNE.


d) Que presenti una estratègia per establir una quitan-
ça pel deute contret pel dèficit tarifari.»


7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un nou punt 13


«13. El Parlament de Catalunya insta el Govern a tras-
lladar al Govern de l’Estat: 


A que es realitzi la modificació en profunditat del 
funcionament del mercat elèctric, revisant el funcio-
nament de les subhastes d’energia, excloent les instal-
lacions ja amortitzades del pool, i garantint una re-
tribució justa segons el cost de producció efectiu amb 
l’objectiu de reduir el dèficit tarifari, garantir un siste-
ma transparent, equitatiu i de foment de les energies 
netes.»


Palau del Parlament, 11 de març de 2014


Dolors Camats i Luis Joan Herrera Torres
Portaveu GP ICV-EUiA President GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 58728)


A la Mesa del Parlament


David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política energètica (tram. 302-00131/10).
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1 Esmena núm. 1
De supressió
Grup Mixt


Al punt 2


2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a crear en el termini d’un mes una comissió 
d’experts en matèria energètica, que inclogui també 
representants del Govern i membres d’organitzacions 
socials, que estudiï els mecanismes legals dels quals 
disposa la Generalitat de Catalunya per tal d’influir en 
la fixació del preu de l’energia, tal com la fixació del 
peatge de suport en matèria d’autoconsum


2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
Grup Mixt


Al punt 4.b


4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat


b) A presentar, abans de quatre mesos, un informe 
d’avaluació del Decret llei 6/2013, del 23 de desembre, 
pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 
del codi de consum i, que analitzi la possibilitat d’am-
pliar el termini d’aplicabilitat del mateix a tot l’any, la 
població coberta, l’adequació dels tràmits i condonació 
del deute per aquelles persones que no arribin a l’1,5 de 
renda de suficiència de Catalunya.


b) El Parlament de Catalunya insta el Govern adop-
tar les mesures legislatives pertinents perquè, durant 
l’hivern, les companyies energètiques tinguin prohi-
bit tallar el subministrament dels serveis a aquelles 
persones o unitats de convivència que no els puguin 
sufragar, alhora que se’ls condona el deute acumulat 
durant aquell període. Alhora, s’insta el Govern a in-
cloure a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, el dret a rebre gratuïtament un subminis-
trament mínim d’energia elèctrica i aigua potable a les 
persones amb ingressos per sota de l’índex de renda 
de suficiència, perquè són dos serveis fonamentals per 
garantir una vida digne.


3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
Grup Mixt


Al punt 7


7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a iniciar la revisió durant el primer se-
mestre d’aquest any, el Pla de l’energia i canvi climà-
tic de Catalunya 2012-2020 davant els canvis legisla-
tius existents i els previstos en la reforma energètica 
en curs del Govern de l’Estat, que preveuen una de-
sincentivació de les energies renovables, de les polí-


tiques d’estalvi i eficiència energètica i de la cogene-
ració. Per aquests motius, aquesta revisió ha d’adaptar 
les previsions numèriques del Pla actual i les estra-
tègies d’actuació i ha de mantenir l’aposta decidida 
per les energies renovables, la generació distribuïda, 
l’autoconsum i l’estalvi i l’eficiència energètics per tal 
d’afavorir el canvi d’un sistema centralitzat de produc-
ció d’energia elèctrica vers un altre articulat a través 
de sistemes de generació descentralitzats que permetin 
un control democràtic i social amb l’objectiu d’acon-
seguir un model que possibiliti una completa sobirania 
energètica per tal d’afavorir que Catalunya pugui sa-
tisfer els objectius quantitatius i qualitatius de la Unió 
Europea pel que fa a disposar d’una energia segura, 
competitiva i sostenible. Així mateix, ha de donar 
suport a aquells que han fet inversions en l’àmbit de 
les energies fotovoltaiques i, especialment, ha de con-
tinuar amb la renegociació dels crèdits atorgats per 
l’Institut Català de Finances.


4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
Grup Mixt


Al punt 8


8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a promoure la suspensió del procediment 
d’autorització demanat per Red Eléctrica de España, 
als efectes de replantejar i tornar a estudiar els següents 
aspectes en relació al ramal de la línia de molt alta ten-
sió de Santa Coloma de Farners a Riudarenes:


a) Si en les actuals circumstàncies socioeconòmiques i, 
a mig termini, és imprescindible la línia de 400 kV o si 
és suficient la línia actual.


b) En cas que es consideri imprescindible el reforça-
ment de la línia per a atendre les necessitats de sub-
ministrament actuals, que s’estudiï la possibilitat de 
conversió de l’actual línia de 132 kV a 220 kV.


c) En cas que, malgrat l’anterior, es consideri impres-
cindible la instal·lació de la línia de 400 kV, que s’exe-
cuti de forma soterrada, la viabilitat tècnica de la qual 
està demostrada.


9. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:


a) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè se li atribueixi a les tecnologies de coge-
neració, com les plantes de tractament de purins, igual 
que les tecnologies renovables, uns paràmetres retribu-
tius que donin lloc a un marge operacional positiu que 
els permeti seguir funcionant i tenir l’oportunitat de 
prendre mesures de gestió per adaptar els costos d’ope-
ració al nou marc.


b) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè fins a la data d’entrada en vigor del RD 
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que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a 
partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i resi-
dus, es retribueixi a les plantes de tractament de purins 
amb cogeneració associada i de producció biogàs amb 
digestió anaeròbica de la mateixa manera que fins a la 
publicació del RDL 9/2013»


8. El Parlament de Catalunya manifesta el rebuig a 
la línia de Molt Alta Tensió (MAT) que discorre so-


bre els trams de Sentmenat a Bescanó; de Bescanó a 
Santa Llogaia; i de Santa Llogaia a Baixàs. Així ma-
teix, mostra el rebuig al subtram de Santa Coloma de 
Farners a Riudarenes, derivat del tram Bescanó-Santa 
Llogaia.


Palau del Parlament, 12 de març de 2014


David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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PUNT 15 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les retallades en les polítiques 
de suport a la família
Tram. 302-00132/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 57288 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 04.03.2014


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xan-
dri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Go-
vern sobre les retallades en les polítiques de suport a 
la família (tram. 300-00140/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Impulsar la perspectiva de la família, com a base 
d’una societat forta, a totes les polítiques públiques de 
la Generalitat.


2. Aprovar durant l’any 2014, en el sí del govern i amb el 
lideratge del Departament de Benestar Social i Família, 
un pla interdepartamental d’ajudes a les famílies.


3. Impulsar la renda familiar estandarditzada en fun-
ció de la composició de la unitat familiar, en l’accés 
a les prestacions econòmiques, ajuts o serveis, a fi de 
donar un tracte més equitatiu als diferents tipus i situ-
acions familiars.


4. Desplegar durant aquest any la Llei 18/2003, de 4  
de juliol, de suport a les famílies atès que la seva 
manca de desenvolupament normatiu impedeix dur a 
terme tota la política d’ajuts, incentius i mesures de 
foment que preveu la Llei.


5. Presentar al Parlament de Catalunya, durant el pri-
mer semestre del 2014, el projecte de llei de mesures 
de protecció i suport de les famílies nombroses.


6. En relació a les prestacions socials i ajuts públics 
per atendre les carregues familiars: 


a) Presentar, en el termini de tres mesos, un calen-
dari de pagament dels ajuts a les famílies amb fills/
es a càrrec de 0 a 3 anys i de 0 a 6 anys (en famílies 
nombroses i monoparentals) que van presentar la seva 
sol·licitud abans de la retirada del ajut i encara estan 
pendents de rebre l’ajut corresponent.


b) Garantir en l’exercici 2014 les ajudes per fills/es 
a càrrec de 0 a 3 anys i de 0 a 6 anys (en famílies 
nombroses i monoparentals) amb ingressos inferiors 
a 35.000 euros.


c) Garantir en aquest any 2014 les ajudes a les famíli-
es per part, adopció, tutela o acolliment múltiple amb 
ingressos inferiors a 35.000 euros.


d) Mantenir en les convocatòries d’ajudes de 2014 que 
afectin a les famílies la mateixa dotació pressupostà-
ria que les de l’any 2012.


e) Presentar, en un termini de 3 mesos, un calendari 
de pagament, d’acord amb els ajuntaments, on es de-
talli quan i com rebran la dotació econòmica que els 
hi correspon pel que fa a les places públiques d’esco-
les bressol.


7. Crear centres de suport familiar amb equips pro-
fessionals multidisciplinaris per l’assessorament, 
orientació i suport de tots els conflictes que es pugin 
produir en el sí de la família, així com promoure pro-
grames de mediació i conciliació per resoldre conflic-
tes familiars.


8. Impulsar i incentivar, juntament amb ajuntaments 
una prova pilot, pel proper curs escolar 2014-2015, de 
creació d’escoles bressol en zones on es concentrin 
empreses, bé sigui en polígons industrials o zones 
d’oficina, amb l’objectiu de fer efectiva la conciliació 
familiar i laboral.


9. Elaborar, juntament amb experts i agents socials un 
pla per a incentivar l’homologació de l’horari laboral 
a l’horari europeu.


10. Posar en marxa, en el termini de dos mesos, el pla 
d’empreses familiarment responsables i crear i donar 
suport institucional al Certificat d’Empresa Famili-
arment Responsable d’acord amb el que estableix el 
Consell de relacions laborals de Catalunya.


11. Presentar en el termini de sis mesos un pla d’acció 
encaminat a la formació i sensibilització per a la pre-
venció de conductes de risc que afecten a les famílies. 
I en aquesta línia, promoure campanyes informatives 
sobre el paper de la família en la prevenció de riscos 
en l’ús d’Internet i les xarxes socials.


12. Dotar als centres educatius de tots els instruments 
necessaris per tal d’oferir informació i promoure la 
implicació de la família en l’educació dels seus fills i 
filles i la participació real i efectiva en el centre.


13. Desplegar el segon eix estratègic del Pla integral 
de suport a la família 2012-2016, el suport a la ma-
ternitat i acompanyament a la família en moments de 
canvi en el seu cicle vital. Aquest segon eix ha de pre-
veure com a mínim: 


a) L’establiment d’una Xarxa d’Acollida per a dones 
embarassades en situació de risc que necessitin un 
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lloc on viure mentre segueixen endavant amb el seu 
embaràs.


b) La creació de punts d’atenció a les dones embaras-
sades en els que s’informi dels recursos de protecció 
social existents d’àmbit estatal, autonòmic i local, pú-
blics i privats.


Palau del Parlament, 28 de febrer de 2014


Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 


Esmenes presentades
Reg. 58650, 58714, 58732 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 12.03.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 58650)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les retallades en les polítiques de suport a la fa-
mília (tram. 302-00132/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista


Modificació del punt 8. Nova redacció.


«8. Promoure ajuts per l’accés dels infants a les places 
de les escoles bressol garantint que no hi hagi exclusió 
econòmica de les famílies en situació de vulnerabili-
tat.»


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista


Addició d’un apartat c en el punt 13. Nova redacció.


«c) La creació de punts d’atenció i acompanyament a 
les dones que decideixen sotmetre’s a una interrupció 
voluntària de l’embaràs.»


Palau del Parlament, 11 de març de 2014


Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
58714)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les re-
tallades en les polítiques de suport a la família (tram. 
302-00132/10).


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un apartat c al punt 13


c) Per als casos de dones que decideixin lliurament 
que no volen tirar endavant el seu embaràs: garantir 
l’accés universal i gratuït a la Interrupció Voluntària 
de l’Embaràs a qualsevol hospital públic català, i a 
una IVE farmacològica, dins les primeres vuit setma-
nes d’embaràs a tots els centres de salut, centres espe-
cialitzats i serveis d’ASSIR.


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa


D’un punt 14


14. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer 
les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat per 
a revertir les retallades en polítiques de suport a la 
família i especialment a les famílies amb situacions 
especials així com a derogar la Reforma laboral i les 
retallades en la LAPAD.


Palau del Parlament, 11 de març de 2014


Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58732)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
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interpel·lació al Govern sobre les retallades en les po-
lítiques de suport a la família (tram. 302-00132/10).


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. Impulsar, tal i com està fent el govern, a través de 
la Secretaria de Família, les polítiques de suport i de 
protecció a les famílies i, l’actuació coordinada dels 
diferents departaments de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya i entitats vinculades en l’àmbit 
familiar per aconseguir la perspectiva de la família, 
com a base d’una societat forta.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Continuar desplegant durant l’any 2014, en el sí 
del govern i amb el lideratge del Departament de Ben-
estar Social i Família, el Pla Integral de Suport a la 
Família 2012-2016 on es recullen eixos, reptes, me-
sures i actuacions encaminades a acompanyar a les 
famílies en accions de sensibilització, lleure en famí-
lia, ajuts econòmics, programes socioeducatius entre 
altres.»


3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Impulsar la renda familiar estandarditzada en fun-
ció de la composició de la unitat familiar, en l’accés 
a les prestacions econòmiques, ajuts o serveis, a fi de 
donar un tracte més equitatiu als diferents tipus i situ-
acions familiars.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. Presentar l’avantprojecte de la nova llei de suport 
a les famílies que ampliï la legislació actual de la llei 
del 2003 actualitzant les noves situacions atenent es-
pecialment a les famílies en situació de vulnerabilitat, 
les famílies nombroses i monoparentals.» 


5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 5


«5. Presentar al Parlament de Catalunya, durant el pri-
mer semestre del 2014, el projecte de llei de mesures de 
protecció i suport de les famílies nombroses.» 


6 Esmena núm. 6
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. En relació a les prestacions socials i ajuts públics 
per atendre les càrregues familiars: 


a) Presentar, en el termini de tres mesos, un calendari 
de pagament dels ajuts a les famílies amb fills/es a càr-
rec de 0 a 3 anys i de 0 a 6 anys (en famílies nombroses 
i monoparentals) que van presentar la seva sol·licitud 
abans de la retirada del ajut i encara estan pendents de 
rebre l’ajut corresponent.


b) Garantir en l’exercici 2014 les ajudes per fills/es a 
càrrec de 0 a 3 anys i de 0 a 6 anys (en famílies nom-
broses i monoparentals) amb ingressos inferiors a 
35.000 euros.


c) Garantir en aquest any 2014 les ajudes a les famílies 
per part, adopció, tutela o acolliment múltiple amb in-
gressos inferiors a 35.000 euros.


d) Mantenir tal i com el govern està fent en les convo-
catòries d’ajudes de 2014 que afectin a les famílies la 
mateixa dotació pressupostària que les de l’any 2012.


e) Presentar, en un termini de 3 mesos, un calendari 
de pagament, d’acord amb els ajuntaments, on es de-
talli quan i com rebran la dotació econòmica que els 
hi correspon pel que fa a les places públiques d’escoles 
bressol.» 


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 7


«7. Desenvolupar i implementar el projecte dels ser-
veis d’atenció a les famílies (saf) com a serveis d’in-
formació, d’atenció, de suport de caràcter preventiu i 
universal.» 
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8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 8


«8. Impulsar i incentivar, juntament amb ajuntaments 
una prova pilot, pel proper curs escolar 2014-2015, de 
creació d’escoles bressol en zones on es concentrin em-
preses, bé sigui en polígons industrials o zones d’ofici-
na, amb l’objectiu de fer efectiva la conciliació familiar 
i laboral.» 


9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 9


«9. Treballar en el Parlament de Catalunya, i en el 
marc de la futura comissió específica de transició cap 
a la reforma horària, una racionalització del temps 
que ens hauria de permetre uns horaris beneficiosos 
per a les institucions, les empreses i la ciutadania.»


10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 10


«10. Treballar, des de la Secretaria de Família, un 
programa específic d’incentivació en les empreses que 
siguin responsables en l’àmbit familiar i que impulsin 
accions que fomentin el benestar de les persones tre-
balladores i de les seves famílies.» 


11 Esmena núm. 11


De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 11


«11. Continuar impulsant, en el marc del programa 
créixer en família, previst en el pla Integral de Suport 
a la Família, programes de Parentalitat Positiva que 
potenciïn la transmissió de valors que ajudin a preve-
nir les conductes de risc.» 


12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 13


«13. Desplegar el segon eix estratègic del Pla integral 
de suport a la família 2012-2016, el suport a la ma-
ternitat i acompanyament a la família en moments de 
canvi en el seu cicle vital. Aquest segon eix ha de pre-
veure com a mínim: 


a) Continuar donant suport i acompanyament a la ma-
ternitat a les dones en situacions de fragilitat social a 
través de subvencions específiques a les entitats que 
desenvolupen aquesta tasca.


b) Continuar treballant i donant informació a traves 
dels SIAD (Serveis i oficines d’informació i atenció a les 
dones) i de les Oficines d’Informació de l’Institut Català 
de les Dones, a les dones embarassades sobre tots els 
recursos existents tant d’àmbit públic com privat.» 


Palau del Parlament, 11 de març de 2014


Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Propostes de resolució presentades 
pel Grup Parlamentari Socialista i pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa  
(reg. 58818)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, Dolors Camats i Luis, portaveu 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents propostes de 
resolució subsegüents al Debat general sobre l’in-
crement de la pobresa i les desigualtats (tram. 255-
00006/10).


Propostes de resolució


Proposta de resolució núm. 1


Pobresa Energètica


El Decret Llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual 
es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi 
de Consum de Catalunya no resol el problema de les 
famílies i persones que pateixen pobresa energètica, 
principalment per 3 motius: el requisit que el total 
d’ingressos de la unitat familiar o convivencial no 
sobrepassi l’IRSC, incrementat en un 30% per cada 
membre, té efectes molt limitats, deixant a fora mol-
tes famílies que també ho necessiten. El protagonis-
me que dóna als serveis socials locals únicament és de 
certificador de compliment dels requisits establerts al 
Decret Llei, en cap cas dóna oportunitat que aquests 
informin negativament del tall de subministrament 
essencial per altres motius socials. I per últim, no 
representa cap nou ajut econòmic per als col·lectius 
en situació de vulnerabilitat, simplement ajorna el 
deute acumulat amb les subministradores fins al mes 
d’abril, posant de manifest la incoherència de la me-
sura, doncs, és evident que si una família no pot pa-
gar l’electricitat al novembre tampoc podrà pagar el 
deute acumulat al mes d’abril. Dilatar el pagament no 
suposa reduir el pes sobre les famílies, l’únic que fa 
és traslladar la despesa agreujant la situació. Per altra 
banda, tampoc no contempla cap mesura estructural 
d’estalvi i eficiència.


Per tant la nova legislació aprovada pel Govern de 
la Generalitat de Catalunya per lluitar contra la po-
bresa energètica, no representa substancialment res 
de nou, únicament un titular de premsa. Té voluntat 
d’enganyar i confondre a la ciutadania sensibilitzada 
amb la crisi i les seves conseqüències. A més mostra 
una gran insensibilitat social i poc sentit de la realitat 
d’aquestes persones i famílies que no disposen de re-
cursos suficients.


Organitzacions com la Xarxa per la sobirania energè-
tica o la Coordinadora d’Assemblees de treballadors/es 
en atur de Catalunya també denuncien la decepció i 
burla que suposa aquest nou Decret i recorden que cal 
establir mesures urgents per fer front a aquest drama 
que afecta un 15% de les llars a Catalunya, que no 
tenen una temperatura suficientment càlida a l’hivern 
(ECV 2012) o al 12.4% de les famílies que tenen re-
tards en el pagament de les despeses relacionades 
amb la llar principal, com per exemple els rebuts de 
subministraments (ECV 2012).


El proper «Pacte de lluita contra la pobresa» recull 
el concepte i actuacions enfront la pobresa energètica 
però només hi destina 4.500€ per formar al personal 
de l’Administració i 0 € per a les persones afectades. 
Els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2014 tampoc no preveuen cap partida econòmica.


Entretant veiem com altres CCAA com Andalusia ja 
han aprovat la creació d’un grup de treball per la im-
plementació de la Llei d’Inclusió i renda bàsica, que 
entre d’altres mesures assegura un subministrament 
d’electricitat i d’aigua mínim per a totes les llars per-
ceptores de la renda mínima, amb l’objectiu de garan-
tir 100 litres d’aigua diaris a cada persona que percep 
l’ingrés mínim de solidaritat i 1.400 kWh com a part 
del consum bàsic que seria de 2.518 KWh per any (ac-
tualment el consum mitjà és de 4.432 Kw per any i 
habitant).


És la primera vegada que s’adopten mesures per ga-
rantir el mínim vital dels subministraments als ciuta-
dans, exercint competències autonòmiques exclusi-
ves. Es centren en el subministrament d’aigua perquè 
són competents en exclusiva com CC.AA i en l’ener-
gia elèctrica perquè tenen capacitat d’intervenció.


La Moció 56/X, del Parlament de Catalunya, sobre 
Pobresa Energètica, aprovada per tots els grups par-
lamentaris es comprometia, entre d’altres actuacions, 
a instar al Govern a: crear una taula sobre pobresa 
energètica, que entre d’altres actuacions, determinés 
un sistema públic de tarifes socials reduïdes, garantís 
el subministrament d’un mínim vital d’aigua potable, 
de sanejament i d’energia als domicilis de les famílies 
que no en puguin pagar les factures.


La recent reforma del sector elèctric aprovada pel 
Partit Popular amb el suport de CIU no fa més que 
empitjorar aquesta situació donat que comportarà: un 
increment indiscriminat de les tarifes, impedirà alter-
natives com l’autoconsum, perjudicarà a les energies 
renovables i promourà un model dependent del petroli 
i de l’energia nuclear.


L’energia és un bé comú essencial i com a tal hem 
de garantir el seu accés i gestionar-lo d’acord a les 
obligacions de servei públic. Per això cal una refor-
ma en profunditat del sistema de subhastes i una re-
tribució de l’energia en funció dels costos reals, amb 
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transparència i competència efectiva, però també cal 
un mínim de sensibilitat per entendre que la pobre-
sa energètica no pot esperar a solucions estructurals i 
que Catalunya ha de liderar aquesta lluita.


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1) Derogar el Decret Llei 6/2013, del 23 de desembre, 
pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 
del Codi de Consum de Catalunya.


2) Presentar una nova legislació que garanteixi el 
mínim necessari impedint la suspensió del tall de 
subministrament d’electricitat, aigua i gas durant 
tot l’any per a persones i famílies en condicions de 
vulnerabilitat que es determinin pels serveis socials, 
condonant el deute per impagament d’aquests serveis.


3) En tant les companyies distribuïdores no facin efec-
tiva la bonificació del dret i la condonació del deute, 
la Generalitat de Catalunya destinarà anualment una 
partida pressupostària amb aquesta finalitat, quedant 
com a deute pendent de traspassar a la distribuïdora.


4) Donar compliment a la Moció 56/X, del Parlament 
de Catalunya, sobre Pobresa Energètica i, de manera 
immediata, crear i convocar la taula sobre pobresa 
energètica.


5) Aprovar un pla d’estalvi energètic per a la rehabi-
litació d’habitatges on resideixen famílies en situació 
de vulnerabilitat.


6) Aprovar programes de suport als ajuntaments que 
vulguin intervenir en el mercat de la generació i dis-
tribució d’energia.


Proposta de resolució núm. 2


Llei de Dependència i Autonomia Personal


Les darreres decisions i propostes del Govern de la 
Generalitat en relació a la Llei d’Autonomia Personal 
i Atenció a la Dependència són un pas més en l’afe-
bliment del sistema de protecció i la precarització del 
mercat laboral. A més d’un atac als drets civils i hu-
mans es tracta de mesures il·legals.


La suspensió de les Prestacions Econòmiques Vincu-
lades (PEV) a una plaça en residència de gent gran 
suposa un incompliment de la llei LAPAD, donat que 
l’ajut continua vigent com a dret subjectiu reconegut 
per la llei, això és il·legal. És a dir una persona que 
avui dia requereixi d’un ingrés residencial només 
podrà accedir-hi pagant una plaça privada, amb un 
cost mitjà entorn als 2.500€ mensuals. Aquesta mesu-
ra castiga una vegada més a les persones amb menys 
recursos, vulnera drets i desatén a un dels col·lectius 
més vulnerables de la nostra societat.


El Síndic de Greuges s’ha manifestat en aquesta lí-
nia al sol·licitar que es reprenguin les prestacions per 
a residència, argumentant que la reducció de la despe-


sa no depèn únicament de l’aplicació de la normativa 
estatal i que l’establiment de prioritats en la despesa 
pública és també competència de la Generalitat, en 
aquest sentit, reclama mesures urgents en el cas que 
l’ingrés residencial sigui la única alternativa per a la 
persona amb dependència. Destaca que el Govern ha 
de garantir el dret subjectiu establert per llei i denun-
cia que la mesura s’ha pres sense cap normativa prèvia 
provocant inseguretat jurídica i falta de claredat en el 
procediment.


Així mateix el deute del Departament de Benestar 
amb els centres col·laboradors s’estima en prop de 90 
milions d’euros, amb la conseqüent afectació sobre 
els treballadors i treballadores del sector (acomiada-
ments, rebaixes de sou, augments de ràtio, etc.).


L’Acord de reducció de ràtios entre ICASS i les prin-
cipals patronals de residències de gent gran que va en 
detriment de la qualitat assistencial i es traduirà en una 
rebaixa de jornada i salari del treballadors o acomia-
daments. De nou ens trobem amb un pacte il·legal, 
que no es pot aplicar fins que no es modifiqui la car-
tera de serveis socials amb una ordre o amb un decret 
llei tal i com fixa la Llei de Serveis Socials.


La previsió en l’increment del copagament i valoració 
del patrimoni de la persona usuària. Els imports mà-
xims podem suposar increments de fins a 54% (600 
euros mensuals, es el cas de residencia i centre de dia 
per persones amb discapacitat intel·lectual) i en d’al-
tres casos de 20% (200 euros mes en cas de residènci-
es i centres de dia per a persones grans.


Es tracta de mesures que han generat el rebuig, tant 
per les formes com pel fons, tant de col·legis oficials 
(psicòlegs, treballadores socials, educadors, terapeu-
tes ocupacionals, fisioterapeutes) com d’usuaris i fa-
mílies i tercer sector.


Els incompliments econòmics per part de l’Estat no 
són menors i provoquen gran part d’aquesta asfíxia 
financera en l’aplicació de la Llei de de Promoció 
de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en 
situa ció de Dependència però això no pot servir d’ex-
cusa perquè la Generalitat de Catalunya no presenti 
un pla alternatiu per a la sostenibilitat del sistema o 
com a mínim aprofiti la via de diàleg oberta amb tots 
els sectors afectats per valorar quines són les possi-
bles solucions, que sense reduir drets donin respostes 
més eficaces a les persones amb necessitats de suport, 
com és el paradigma de vida independent o de vida 
autònoma i la figura de l’assistent personal.


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1) Suprimir la suspensió indefinida de les PEV, Pres-
tació econòmica vinculada de centres residencials per 
a gent gran.


2) Establir un calendari de pagaments dels deutes 
amb les residències col·laboradores.
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3) Suspendre l’Acord de reducció de ràtios entre 
ICASS i les principals patronals de residències de 
gent gran.


4) Revertir les darreres mesures dirigida des a incre-
mentar el copagament i comptabilitzar el patrimoni.


5) Obrir una taula multilateral de diàleg amb els sec-
tors afectats pels serveis i prestacions d’atenció a la 


dependència per tal de presentar un model que ga-
ranteixi els drets de les persones i la sostenibilitat del 
sistema d’atenció a la dependència i promoció de l’au-
tonomia personal.


Palau del Parlament, 12 de març de 2014


Maurici Lucena i Betriu Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP SOC Portaveu GP ICV-EUiA
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Propostes de resolució presentades 
pel Grup Parlamentari Socialista i pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 58819; 58826)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, Dolors Camats i Luis, portaveu 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents propostes de 
resolució subsegüents al Debat general sobre l’in-
crement de la pobresa i les desigualtats (tram. 255-
00006/10).


Propostes de resolució


Proposta de resolució núm. 1


Transparència i pla de retorn del deute de la Generali-
tat amb les entitats prestadores de serveis socials


En aquest context d’emergència social i econòmica en 
el que ens trobem, les entitats socials i els serveis so-
cials bàsics estan fent front a l’augment de necessitats 
per part de la població amb menys recursos. El tramat 
associatiu és un dels puntals amb els que comptem 
com a societat: Entitats que estan donant respos-
ta amb professionalitat i esforç a més d’un milió de 
catalans i catalanes amb les necessitats bàsiques no 
cobertes.


Molts dels serveis de responsabilitat pública que es-
tan aprovats en diferents normatives en el marc de 
les polítiques socials, laborals i de salut són prestats 
per aquestes entitats socials i empreses que opten a 
concursos, signen convenis o obtenen subvencions de 
diferents Departaments de la Generalitat.


Des del 2012 es succeeixen les denúncies i alerta des 
de aquestes entitats de l’impagament i acumulació de 
deute de la Generalitat per la prestació de diferents 
serveis. Des de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social alerten que aquests impagaments tenen un 
impacte directe en la qualitat de vida de l’usuari, ja 
que poden empitjorar-ne l’atenció i posa està en risc 
la sostenibilitat de les organitzacions i l’atenció dels 
col·lectius més vulnerables de la societat. Algunes 
entitats fan públiques les dificultats que travessen les 
entitats, amb importants endarreriments de paga-
ment de nòmines als seus professionals, ajustaments 
de plantilles, rebaixa de ràtios, desaparició de ser-
veis i, de manera callada, la desaparició d’entitats i 
empreses.


Per això fem la següent Proposta de Resolució, 


El Parlament insta el Govern a: 


1. Publicar a la web www.transparencia.cat i comuni-
car als interessats, en els propers dos mesos, el deute 
acumulat durant el 2012 i 2013 i els pagaments pen-
dents a persones usuàries, ajuntaments, entitats i em-
preses prestadores de serveis d’atenció a les persones 
vulnerables.


2. Presentar al Consell General de Serveis Socials de 
Catalunya i als Grups Parlamentaris un Pla de Paga-
ment en el primer semestre d’enguany.


3. Dotar a la contractació de serveis socials d’atenció 
a les persones d’un marc normatiu diferenciat, priorit-
zant les condicions tècniques i la qualitat de la pres-
tació per sobre de la oferta econòmica, suprimint les 
limitacions a les ofertes temeràries i primant el pro-
jecte tècnic per tal de garantir uns serveis d’atenció 
personal de qualitat. En tot cas es garantiran les ràti-
os que estableix la normativa vigent, la contractació 
dels perfils professionals necessaris per l’atenció dels 
col·lectius a qui va destinat el servei i les condicions 
laborals fixades pels convenis col·lectius.


4. Treballar en la incorporació en la contractació pú-
blica de clàusules socials als models de plecs tipus de 
clàusules administratives pel que fa als serveis socials 
d’atenció a les persones.


Proposta de resolució núm. 2


Millores de la Renda Mínima d’Inserció i sobre la Ga-
rantia d’Ingressos Mínims


L’augment alarmant de la taxa d’atur, del nombre de 
llars amb totes les persones actives desocupades i la 
davallada de la taxa de cobertura de les prestacions i 
subsidis d’atur obliguen a actuar davant la baixa taxa 
de cobertura de la Renda Mínima d’Inserció.


De manera progressiva, des de l’establiment del Pro-
grama de la Renda Mínima d’Inserció, la posterior 
aprovació i les millores de la Llei de la Renda Mí-
nima d’Inserció les persones en situació de pobresa 
han comptat amb un suport econòmic per atendre 
necessitats essencials mentre reiniciaven la seva in-
serció o reinserció social i laboral fins el 2011. Els 
Pressupostos i llei acompanyament 2011 i 2012 van 
suposar una contrareforma de la norma eliminant el 
dret subjectiu per la RMI, amb l’establiment de nous 
requisits i criteris per accedir a la prestació que tren-
caven amb el consens parlamentari i social existent 
fins aleshores.


Els informes del Síndic de Greuges de 2011, 2012 i 
2013 se’n fan ressò davant les queixes rebudes i alerta 
de les irregularitats i les greus conseqüències cap als 
beneficiaris de la RMI que suposen greus mancances 
en la correcta atenció de les necessitats bàsiques de 
les persones i en el dret a una vida digna.



www.transparencia.cat
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No és suficient que el govern hagi ampliat la partida 
pressupostària per aquesta prestació als pressupostos 
de 2014, ja que moltes persones segueixen sense po-
der accedir al programa tot i complir els requisits. A 
més, i degut en part al fet de ser una partida tancada, 
el temps establert per a resoldre els PIRMI en molts 
casos dobla els 4 mesos establerts d’espera, arribant a 
haver d’esperar fins i tot un any per a cobrar una pres-
tació necessària per a poder viure amb dignitat. D’al-
tra banda no es coneix cap tipus de previsió per part 
del Govern sobre com quedarà la situació d’aquelles 
persones que veuran com s’extingeix la seva prestació 
al complir el període màxim de 60 mensualitats.


Per la seva banda, la Iniciativa Legislativa Popular de 
la Renda Garantida de Ciutadania ha suposat la reac-
ció de moltes entitats socials i sindicats davant el des-
mantellament del sistema de protecció més sensible 
a les situacions de pobresa. La proposta d’una Renda 
Garantida de Ciutadania té com a finalitat donar res-
posta a les necessitats bàsiques d’una gran part de la 
ciutadania catalana que veuen com la manca de feina 
o d’ingressos els aboca a una situació d’exclusió soci-
al que els condueix cap a la precarietat. La RGC està 
directament relacionada amb l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’Autonomia i amb l’indicador de suficiència de 
rendes (IRSC).


Per això fem la següent Proposta de Resolució, 


El Parlament insta el Govern a: 


1. En tant que no es faci efectiva la Renda Garanti-
da de Ciutadania desenvolupada a l’article 24.3 de 
l’EAC, derogar les modificacions del Decret 384/2011 
de 30 d’agost i de la llei d’acompanyament dels Pres-
supostos 2012 sobre la RMI, mitjançant els quals, es 
va eliminar la Universalitat de l’Ajut, el dret subjectiu, 
va expulsar als perfils laborals, va limitar la prestació 
a 5 anys i va quedar subjecte a pressupost.


2. Aportar la dotació extraordinària suficient per in-
corporar a la nòmina mensual i als itineraris sociola-
borals tots els expedients aprovats pendents d’accés 
al programa de la Renda Mínima d’Inserció així com 
tots els pagaments endarrerits així com la incorpo-
ració al pagament efectiu de les noves aprovacions 
recuperant el caràcter ampliable de la partida pressu-
postària de la Renda Mínima d’lnserció, en el primer 
semestre de 2014.


3. Garantir el manteniment en el programa de la RMI 
a les persones que passats els 60 mesos de permanèn-
cia mantenen les circumstàncies que van generar el 
dret a percebre-la.


Palau del Parlament, 12 de març de 2014


Maurici Lucena i Betriu Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP SOC Portaveu GP ICV-EUiA
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Propostes de resolució presentades 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans  
(reg. 58820)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, presidente del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, conforme a lo establecido en los 
artículos 132 y 133 del Reglamento del Parlament, 
presenta las siguientes propuestas de resolución sub-
siguientes al Debate general sobre el incremento de 
la pobreza y las desigualdades (tram. 255-00006/10).


Bloque 1


Exposición de motivos


Actualmente, existen numerosos recursos públicos de 
atención social que desde el punto de vista adminis-
trativo se encuentran disgregados tanto por razón del 
órgano responsable de su creación, gestión y trami-
tación como por la dispersión normativa existente en 
relación con los mismos.


Esto dificulta en gran medida a potenciales beneficia-
rios de tales recursos la información y el acceso a los 
mismos, lo que provoca tanto ineficacia de la concreta 
medida de protección social en sí (no se consigue el 
objetivo de solucionar las situaciones a las que van 
destinados) como ineficiencia del sistema en general 
(se destinan recursos que finalmente no son útiles a 
los fines pretendidos).


Si bien se ha avanzado tímidamente en esta línea en 
el marco de prestaciones concretas que involucraban 
a varios departamentos (el Govern ha de evaluar la 
idoneidad de la creación de un único órgano gestor 
de la Renta Mínima de Inserción, de acuerdo con la 
Moción 60/X del Parlament), no se ha apostado deci-
didamente por la eliminación de la burocracia en este 
ámbito de los recursos públicos de atención social, lo 
que provoca que muchas personas que tienen derecho 
no accedan efectivamente a los mecanismos de pro-
tección existentes.


Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente 


Propuesta de resolución núm. 1


El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a implantar un sistema de ventanilla úni-
ca de atención social, bajo responsabilidad del De-
partament de Benestar Social, Familia i Inmigració y 
con la debida coordinación tanto interdepartamental 
como con las administraciones locales, en el que con 
las debidas garantías de confidencialidad para evitar 
todo tipo de estigmatización, pueda acudir cualquier  
ciudadano a informarse así como a tramitar todas 


las ayudas y beneficios públicos en materia social de 
competencia autonómica y local.


Bloque 2


Exposición de motivos


Todos los estudios sociológicos llevados a cabo por 
entidades públicas y privadas nacionales e internacio-
nales demuestran que una política eficaz a largo plazo 
de lucha contra la pobreza ha de partir en primer lugar 
por atajar y reconducir las situaciones de pobreza en 
la infancia y, por lo tanto, establecer mecanismos de 
protección y ayuda dirigidos a las familias en situa- 
ción de vulnerabilidad con hijos a cargo.


Si no se toman medidas dirigidas a las familias y a 
la infancia, la pobreza se cronifica y se convierte en 
un problema estructural, como lo es ahora, por lo que 
se hace necesario afrontar estas situaciones con pers-
pectiva de futuro.


La pobreza se está extendiendo entre las clases medi-
as y las recientes políticas de recortes sociales y subi-
da de impuestos que se han puesto en marcha por el 
Gobierno tanto central como autonómico están pro-
vocando que el poder adquisitivo de muchas familias 
se vea reducido de tal modo que algunas no pueden 
llegar a final de mes. La Generalitat de Cataluña tie-
ne competencias en materia fiscal que puede utilizar 
para mitigar esta situación estableciendo tanto bene-
ficios fiscales dirigidos a las familias más necesitadas 
como compensaciones que alivien las subidas efectu-
adas por el Gobierno central. 


Además, muchas veces las situaciones de pobreza se 
ven agravadas e incluso provocadas por la dificultad 
de los padres y madres de incorporarse o mantenerse 
en el mercado laboral debido a las necesidades de cui-
dado de los hijos fuera de los horarios escolares, con 
el consiguiente perjuicio económico que ello supone 
para los ingresos familiares.


Por otra parte, el adecuado nivel de desarrollo social, 
cultural y de participación de los niños y adolescen-
tes en situación de vulnerabilidad social es clave para 
conseguir que éstos puedan actuar en la sociedad en 
igualdad de condiciones que el resto de niños, de tal 
manera que puedan incorporarse en el futuro tanto en 
actividades de participación ciudadana de toda clase, 
como en el mercado laboral sin diferencias por razón 
de su origen socioeconómico, así como también para 
que puedan constituirse en actores verdaderamente 
influyentes en las decisiones políticas que atañen a 
sus condiciones de vida.


Es por tanto necesario que estos ciudadanos, que 
están en una situación de desigualdad de oportunida-
des respecto del resto, tanto por su condición de me-
nores como por su estado de necesidad en términos 
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sociales, no vean disminuidas sus oportunidades en 
el futuro por esta razón y puedan acceder a activida-
des de ocio educativo, cultural y deportivo, así como 
a información y tecnologías de la comunicación con 
independencia de su situación económica familiar.


Entre estas medidas dirigidas a conseguir una efecti-
va igualdad de oportunidades deben también incluir-
se aquellas que van dirigidas por un lado, a la mejora 
de la salud de los niños, incluyendo en la cartera de 
servicios sanitarios algunas prestaciones básicas hoy 
en día no incluidas, y por otro a la implantación de un 
sistema que garantice que ningún niño pueda encon-
trase en una situación de malnutrición y, si se detecta 
esta, se solucione de modo eficaz e inmediato. 


Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans presenta las siguientes


Propuesta de resolución núm. 2


El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a elaborar e implementar un plan de choque 
destinado a facilitar recursos adecuados a las fami-
lias catalanas, que consista entre otros en los siguien- 
tes elementos


1. Crear una renta de suficiencia para familias con 
menores a cargo hasta que éstos alcancen la mayo-
ría de edad, que estará condicionada al nivel de renta 
de la unidad familiar. El objetivo de dicha renta será 
garantizar ingresos suficientes y hacer efectivo el de-
recho de los niños a un nivel de vida adecuado y su 
cobertura se extenderá, como mínimo, a los niños y 
adolescentes en situación de pobreza relativa, deter-
minada según el indicador AROPE.


2. Introducir medidas de discriminación positiva en 
favor de los niños y adolescentes en la Renta Mínima 
de Inserción. A tal efecto se impulsarán los cambios  
legislativos y normativos pertinentes en la Renta Mí-
nima de Inserción de forma que tenga en considera-
ción en el acceso y la cuantía la presencia de hijos 
menores de dieciocho años a cargo en la unidad fami-
liar, mediante el incremento de la cuantía de la renta 
al menos un quince por ciento por cada hijo menor en 
la unidad familiar.


3. Establecer subsidios para las familias con hijos en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica que sean 
complementarios con los salarios bajos y que sean com- 
patibles con las diversas ayudas concedidas.


Propuesta de resolución núm. 3


El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a diseñar y poner en marcha, en colabora-
ción con las entidades del tercer sector y con las ad-
ministraciones locales, teniendo en cuenta el debido 
equilibrio territorial, un plan de implantación de cen-


tros de atención para niños de entre tres y doce años 
procedentes de familias con dificultades económicas 
y problemas derivados de su incorporación al mer-
cado laboral, en los que fuera del horario escolar se 
puedan desarrollar actividades para los mismos que 
potencien su desarrollo cognitivo, afectivo y social, 
mientras se facilita así a los padres y madres la conci-
liación laboral y familiar que ayude a paliar su situa-
ción de dificultad económica.


Propuesta de resolución núm. 4


El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a elaborar en el plazo de seis meses un 
plan de revisión del sistema tributario de competencia 
de la Generalitat, tanto en los tributos propios como 
cedidos, para incluir beneficios, deducciones y/o 
exenciones fiscales dirigidas a las familias en situa-
ción de vulnerabilidad social por pérdida de empleo u 
otras causas constatables.


Asimismo, se insta al Gobierno de la Generalitat a 
modificar la ley 24/2010, de 22 de julio, de aproba-
ción de la escala autonómica del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas, con el objetivo de re-
bajar el tipo impositivo de los tres primeros tramos 
en la escala autonómica del IRPF con el objetivo de 
reducir, para las rentas inferiores a 53.047,2 euros, la 
cuota íntegra autonómica de la recaudación del IRPF 
en la cuantía equivalente al aumento de la cuota ínte-
gra estatal de recaudación del mismo tributo, aumen-
to contemplado a Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia presupu-
estaria, tributaría y financiera para la corrección del 
déficit público.


Propuesta de resolución núm. 5


El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a adoptar nuevas medidas encaminadas 
a fomentar la participación en la vida comunitaria 
y social de los niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social mediante actividades de ocio 
educativo, cultural y deportivo, así como el acceso a 
información y tecnologías de la comunicación, como 
herramienta fundamental de promoción de la igual-
dad de oportunidades entre los niños y de reducción 
de las desigualdades educativas.


Propuesta de resolución núm. 6


1. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a ampliar la cartera de servicios sanitarios  
dirigidos especialmente a los menores, como son los 
servicios de salud bucodental y déficits sensoriales, 
así como reforzar los recursos y servicios de salud 
mental para la infancia y adolescencia y aumentar el 
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número de Centros de Salud Mental para Niños y Jó-
venes y los programas vinculados a la prevalencia de 
trastornos de salud mental, en especial los destinados 
a adolescentes en situación de pobreza.


2. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a adoptar un plan de choque que garantice 
una buena alimentación a todos los niños, con inde-
pendencia de su situación socioeconómica, y específi-
camente dirigido a atajar los casos de malnutrición y 
desnutrición infantil y, en este sentido, 


a) Utilizar la red de centros escolares catalanes para 
garantizar que los menores cuyas familias están en si-
tuación de pobreza más extrema coman al menos tres 
veces al día: desayuno, almuerzo y merienda.


b) Implementar un protocolo de coordinación entre el 
Departamento de Educación y los centros escolares 
catalanes para establecer un sistema de bonificaciones 
para los comedores escolares, con el objetivo aquellos 
menores que comen a diario en los centros escolares, y 
que lo necesiten en función de la renta familiar, puedan 
comer de forma gratuita en dichos centros.


c) Revisar todos los casos de solicitudes de becas co-
medor rechazadas, así como adoptar las medidas per-
tinentes para simplificar el trámite de peticiones de 
esta beca, unificando criterios y agilizando los trámi-
tes administrativos.


d) Adoptar medidas de coordinación con los Con-
sells Comarcals, que son las entidades que gestionan 
dichas becas, para que éstos tramiten las becas con 
mayor celeridad y eficiencia y para que se homogeni-
cen los requisitos que se piden a las familias para ser 
beneficiarios de estas becas.


Bloque 3


Exposición de motivos 


En Cataluña se producen unos 100 desahucios dia- 
rios, el 70% de los cuales se producen sobre hogares 
en los que reside algún menor. En Cataluña se encu-
entra el barrio donde se producen más desahucios de 
toda España. Y en Cataluña se encuentra el 13% del 
total de viviendas vacías de toda España.


Existe una tremenda concienciación social sobre el 
problema de la vivienda y las políticas puestas en 
marcha están muy lejos de dar resultado, porque no 
han sido en absoluto ambiciosas a pesar de tener la 
Generalitat la capacidad normativa tanto de evitar de-
sahucios como de impulsar la puesta en el mercado de 
las viviendas vacías.


Respecto del concreto problema de los desahucios hi-
potecarios, es evidente que se producen situaciones que 
a todas luces son injustas desde la perspectiva social, 
pues muchas de las personas que se ven privadas de su 


vivienda no han tenido responsabilidad en su situación 
de falta de ingresos, y que se agrava cuando además 
las condiciones en las que les fueron concedidos sus 
préstamos hipotecarios no respondían en absoluto a los 
criterios de las buenas prácticas bancarias.


Por eso se hace necesario impulsar desde la Generalitat 
un mecanismo que con la debida equidad y ponderando 
todas las circunstancias y todos los intereses en juego 
pueda decidir en qué supuestos la actuación de las enti-
dades financieras encaminada al desahucio no tiene jus-
tificación social aunque pueda tener amparo legal.


Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans presenta las siguientes


Propuesta de resolución núm. 7


El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a implantar, rediseñando si es necesario 
el mecanismo de Ofideute, un sistema de solución ar-
bitral destinado a las situaciones familiares con ries-
go de desahucio por impago de préstamos hipoteca-
rios en el cual se tendrán en cuenta las circunstancias 
de la concesión del préstamo, las particularidades y 
circunstancias familiares actuales, la eventual res-
ponsabilidad del deudor en la situación de dificultad 
económica actual así como, especialmente, si la enti-
dad financiera implicada ha recibido ayudas públicas 
en el marco del proceso de reestructuración del siste-
ma financiero español.


La Generalitat no celebrará convenios de colabo-
ración en lo sucesivo con las entidades que rehúsen 
adherirse al mencionado procedimiento arbitral, e 
incluirá la adhesión al sistema como requisito de par-
ticipación en las licitaciones públicas de prestación de 
servicios financieros para las administraciones auto-
nómicas.


Propuesta de resolución núm. 8


El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a mantener dentro del parque público 
de viviendas sociales del Instituto Catalán del Suelo 
(Incasòl) los 14.000 pisos que gestiona la Agencia de 
Vivienda y asegurar que los únicos activos del Inca-
sòl susceptibles de enajenación, para generar ingresos 
que eviten nuevos recortes, se limitará a suelo urbano 
no destinado a la edificación de vivienda social y a 
suelo industrial.


Bloque 4 


Exposición de motivos 


En Cataluña tenemos una tasa de abandono escolar 
del 26% y de fracaso escolar de un 25%, solo supe-



http://elpais.com/tag/incasol/a/

http://elpais.com/tag/incasol/a/





 4 | Sessió plenària núm. 28 · GP de Ciutadans


rado por Canarias. El gasto anual por alumno ha des-
cendido en los últimos años de 4200 a 3700 euros. 
Somos el territorio español con las tasas medias uni-
versitarias más altas, que han aumentado en los dos 
últimos años alrededor de un 80%, mientras que la 
media nacional ha sido del 22%.


La relación entre educación y pobreza es incuestiona-
ble y directa. Los jóvenes que abandonan o fracasan 
en sus estudios tienen muchas más posibilidades de 
encontrarse en situación de pobreza durante su vida 
por la dificultad evidente que tendrán de incorporarse 
a puestos de trabajo que les permitan tener un salario 
digno y oportunidades de progreso. Igualmente, las 
dificultades de acceso a los diferentes niveles educa-
tivos por el aumento de las tasas impiden a muchos 
de estos alumnos por motivos estrictamente socioe-
conómicos tener oportunidades de progreso social, y 
en muchos casos, les impide salir de la situación de 
vulnerabilidad social.


En muchos casos, el abandono y el fracaso se producen 
en alumnos que provienen de familias con dificultades 
económicas y en riesgo de exclusión social, que por 
ello necesitan de un apoyo específico en el ámbito edu-
cativo para trabajar, además de aspectos formativos, 
aspectos motivacionales y sociales y que garantice una 
mayor participación de los entornos familiares.


Por otra parte, los recortes puestos en marcha por el 
Govern de la Generalitat en materia educativa, tanto 
por la vía de la disminución drástica de las inversio-
nes como por la vía del aumento brutal de las tasas, 
eliminan el mecanismo básico de igualación de opor-
tunidades que supone la educación pública y de cali-
dad en un Estado social y de bienestar.


Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans presenta las siguientes


Propuesta de resolución núm. 9


El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a implementar un programa de lucha 
contra el fracaso y el abandono escolar que trabaje, 
además de aspectos formativos, aspectos motivacio-
nales y sociales y que garantice una mayor participa-
ción de los entornos familiares. Este programa con-
tará con la figura de tutores mentores para aquellos 
casos en los que existe mayor peligro de abandono, 
porque acompañan al alumno durante toda la época 
escolar, así como con la participación de las entidades 
que presten servicios sociales en el entorno del joven 
y las entidades del tercer sector implicadas.


Propuesta de resolución núm. 10


El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a revertir el aumento de las tasas de la edu-
cación pública en Cataluña y redefinir los sistemas de 
becas universitarias, para hacerlas más acordes a la 
situación familiar y socioeconómica de los alumnos 
y al rendimiento académico. Se debe garantizar que 
ninguna persona quede fuera del sistema universita-
rio por motivos socioeconómicos.


Palau del Parlament, 12 de marzo de 2014


Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s
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Propostes de resolució presentades 
pel Grup Mixt (reg. 58822)


A la Mesa del Parlament


David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 
del Reglament del Parlament, presenta les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat gene-
ral sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats 
(tram. 255-00006/10).


Fins fa res, la pobresa era percebuda com una abs-
tracció (real i conceptual) que només aflorava a l’ex-
terior a través de les manifestacions més despietades 
i implacables; per exemple, les persones sense sostre. 
Però sota aquest evidència abstracte i invisible (soci-
alment) s’hi amagava (i s’hi amaga) una magma so-
cial ampli i difús de patiment i exclusió social. Un 
conglomerat de persones que, estructuralment i amb 
independència de la situació econòmica del país, ha 
representat (aproximadament) un 20% de la població.


La pobresa no és res més que l’efecte sagnant de la 
desigualtat social; de la maca de distribució justa i 
equitativa de la riquesa; dels avantatges, els béns i 
els beneficis socials. Amb tot, però, aquest posicio-
nament no és àmpliament compartit, sinó que la in-
terpretació habitual de la situació de pobresa de les 
persones s’ha sustentat en dues conjectures molt este-
ses: o bé les circumstàncies en les quals viuen són la 
causa de la pobresa o bé que aquestes persones es pre-
cipiten als nivells inferiors de l’escala social perquè 
tenen una tendència (innata) a patir problemes que els 
arrosseguen a aquella posició.


En la lluita contra la pobresa i l’exclusió social als 
Països Catalans, des de la CUP-AE hem de defensar 
la consolidació dels drets socials, frenant el discurs 
estigmatitzador i culpabilitzador que transfereix a 
les persones la responsabilitat de les seves situaci-
ons vitals. No es poden trobar solucions individuals 
a problemes estructurals. Les tensions socials que es 
deriven de les polítiques neoliberals han de ser con-
testades amb resistència a les institucions, però també 
amb iniciatives comunitàries i de solidaritat i suport 
mutu als carrers i als barris.


És en aquest sentit del tot necessari, que es pugui 
també establir un nou indicador de pobresa articulat 
al voltant d’un llindar calculat en funció d’una cistella 
bàsica de béns i serveis bàsics; és a dir, adoptar llin-
dars de pobresa absoluts que mesuren situacions de 
privació de necessitats humanes bàsiques. Aquest nou 
model d’indicador és necessari perquè l’actual pro-
cediment mesura més aviat la distribució de la renda 
que no pas la privació i perquè establir una cistella 
bàsica de béns i serveis relativament restringida per-
metria fer una estimació dels casos de pobresa més 
severs.


Propostes de resolució


Proposta de resolució núm. 1


Repartiment de la riquesa, política fiscal i socialitza-
ció de beneficis


Per tal de poder abordar d’arrel les causes que ge-
neren pobresa, cal que es revisi en profunditat l’arc 
impositiu i que es modifiquin els llindars en matè-
ria de patrimoni, luxe i grans fortunes, a fi i efecte 
d’augmentar els ingressos per la via directa de les 
rendes més altes. També en aquest mateix sentit, cal 
crear un peatge social que s’apliqui a les empreses 
que presten serveis energètics bàsics (aigua, llum i 
gas), així com a les empreses concessionàries d’in-
fraestructures.


Proposta de resolució núm. 2


Mesures pel manteniment i accés a l’habitatge


Declarar amb caràcter urgent una moratòria de des-
nonaments, sigui en règim de tinença legal o bé in-
formal, almenys fins que no es pugui garantir rea-
llotjament adequat a totes les persones víctimes de 
desallotjaments, en consonància amb les mesures 
cautelars ordenades pel Tribunal d’Estrasburg en el 
cas de Salt, sense excloure en cap cas les unitats fa-
miliars sense menors a càrrec. En paral·lel, fomentar 
la incorporació intensa de pisos a la Xarxa d’Habi-
tatges d’inclusió, per superar els 1.000 existents avui. 
Per aconseguir-ho, entre d’altres actuacions, s’ha de 
duplicar l’ajut que reben les entitats socials que in-
corporen pisos a l’esmentada xarxa, la qual cosa sig-
nifica passar dels actuals 1.200 € anuals als 2.400 €, 
per tal de suplir els 1.200 € que aportava la Fundació 
un Sol Món de Catalunya Caixa fins que va desapa-
rèixer.


Proposta de resolució núm. 3


Pobresa energètica: cap llar pobre sense subministra-
ments


El dret a l’habitatge i subministraments bàsics es tro-
ben dins la categoria de garanties indispensables per 
assegurar un nivell de vida adequat i per això cal que 
tota persona tingui dret a mantenir l’habitatge en unes 
condicions de vida digna: climatització adequada per 
la salut i disposar dels mínims d’aigua potable pel seu 
sanejament, la qual cosa implica incorporar aquests 
drets a la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a 
l’habitatge. S’aplicarà el principi de precaució en els 
protocols de talls donada la rellevància per la salut de 
les persones i no es podrà realitzar cap tall sense la 
demostració que la llar en qüestió té prou capacitat 
econòmica per fer front al rebut bàsic.
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Proposta de resolució núm. 4


Derogació ordenances de civisme i determinats plans 
de seguretat


A conseqüència de les polítiques neoliberals d’aus-
teritat i retallada de prestacions socials, les ordenan-
ces de civisme, els plans de seguretat i determinades 
pràctiques policials, estigmatitzen, sancionen i pena-
litzen les persones en situació de major vulnerabilitat. 
És per aquest motiu que s’insta als municipis i a la 
Generalitat a que eliminin totes aquelles disposicions 
de les seves ordenances de civisme o plans de segu-
retat que, basades en el populisme punitiu, alenin la 
criminalització de la pobresa.


Proposta de resolució núm. 5


Prevenció del risc, educació i formació professional


Desenvolupar programes i serveis especialitzats de 
prevenció i suport a situacions de risc i desavantatge 
socials adreçats als infants de 0 a 3 anys i a les se-
ves famílies, especialment en la primera maternitat, 
que permetin prioritzar la prevenció i les interven-
cions precoces en situacions de risc i vulnerabilitat 
familiar. L’evidència empírica indica que l’escolarit-
zació de 0 a 3 de les criatures de famílies en situació 
d’exclusió social ajuda a minimitzar-ne la transmissió 
generacional.


Alhora garantir l’escolarització pública i gratuïta per 
als infants de 0 a 3 anys, prioritzant de forma clara 
els barris més desafavorits; cal que les escoles que es 
troben en els barris més vulnerables comptin amb ei-
nes per a poder fer front a l’educació en la diversitat 
amb professionals preparats i motivats per treballar 
en aquests entorns.


A més, garantir que el total del pressupost que es des-
tina a educació reverteixi en la xarxa de centres pú-
blics, eliminant així la concertació público-privada i 
promovent, per tant, que no es segreguin alumnes en 
funció del seu origen i situació socioeconòmica.


Finalment, cal posar a l’abast de joves en situació de 
risc programes d’inserció social i laboral adaptats a 
les necessitats específiques del col·lectiu i que con-
templin l’impuls, l’orientació i l’elaboració d’itine-
raris de formació i inserció personalitzats i col·lec- 
tius.


Proposta de resolució núm. 6


Renda garantida i replantejament de la qüestió del 
deute


Establir una renda mínima garantida que, almenys, 
permeti cobrir les necessitats vitals de les unitats de 
convivència amb fills a càrrec i per a persones que no 


disposen de cap tipus d’ingrés amb independència de 
la seva situació administrativa. La renda garantida de  
ciutadania hauria de fixar una quantitat d’ingressos 
equivalents al salari mínim interprofessional com a 
mínim (amb les correccions necessàries segons la 
mida de les llars i atenent a l’escala d’equivalències 
de l’OCDE). Per implementar-la –tal i com expres-
sa la iniciativa Pobresa Zero del passat novembre, 
subscrita per 4.200 entitats socials– cal replante-
jar urgentment la qüestió dels interessos del deute 
–9.700 milions d’euros abonats des de 2008– i ajor-
nar, renegociar-ne o suspendre el seu pagament per 
afrontar la situació d’emergència social.


La divisió del treball que promou el capitalisme exi-
geix disposar d’una massa d’obra invisible feminitza-
da dedicada a l’atenció de les tasques de la llar i de 
cures sense percebre cap retribució, per això s’exigeix 
al govern que articuli les mesures necessàries per 
garantir a aquest col·lectiu una prestació econòmica 
mensual cotitzada legalment.


Proposta de resolució núm. 7


Assistència sanitària i sociosanitària gratuïta


Garantir assistència sanitària gratuïta a totes les per-
sones amb independència de la situació administra-
tiva, així com assistència farmacològica gratuïta, tot 
assegurant places públiques sociosanitàries suficients 
per atendre la demanda existent.


Proposta de resolució núm. 8


Intervenció comunitària en barris


Crear nous instruments per lluitar contra la pobresa 
i les desigualtats que impliquin la participació activa 
de les persones que pateixen exclusió social en la de-
finició dels serveis d’atenció a aquests col·lectius, així 
com destinar més recursos a l’acció comunitària per 
treballar l’autonomia col·lectiva i la vinculació social, 
tot potenciant la creació de xarxes de suport mutu. 
Establir mecanismes de col·laboració i coneixement 
mutu entre les iniciatives comunitàries veïnals, l’eco-
nomia solidària i cooperativa i les institucions d’aten-
ció social públiques i socials.


Proposta de resolució núm. 9


Gratuïtat transport públic


Garantir la gratuïtat dels transports públics per a per-
sones aturades, col·lectius en risc d’exclusió social, 
estudiants escolars i universitaris de centres públics, 
i pensionistes.
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Proposta de resolució núm. 10


Polítiques actives d’ocupació i municipalització dels 
serveis


Instar el govern espanyol a derogar la reforma labo-
ral. Impulsar un pla de xoc per l’ocupació que desen-
volupi línies de contractació de persones que es trobin 
a l’atur, directament vinculada a la municipalització 
de serveis públics locals.


Palau del Parlament, 12 de març de 2014


David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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Propostes de resolució presentades 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 58823)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents propostes de re-
solució subsegüents al Debat general sobre l’increment 
de la pobresa i les desigualtats (tram. 255-00006/10).


Propostes de resolució


Proposta de resolució núm. 1


Inversió Social i Fiscalitat


Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2014 corresponents a salut, educació i benestar social 
han significat una despesa inferior de 2.763 milions 
d’euros menys que l’any 2010. Aquesta és la vertadera 
magnitud del compromís social dels pressupostos, la 
despesa social en el 2014 és un 16,25 per cent inferior 
a la de l’any 2010.


Els pressupostos de la Generalitat i ens dependents, 
pel 2014, comporten el que podríem anomenar la con-
solidació de les retallades, en el sentit de que, per una 
banda, continuen comportant una aposta del govern 
per la retallada de serveis bàsics del model de ben-
estar.


El Departament de Benestar i Família el redueix en 
-12,6% respecte del 2012. Comparat amb el 2010 
(darrer any del govern d’entesa i d’esquerres) la reduc-
ció («retallada») acumulada pel govern CiU en aquest 
departament es del 23,5%. Ensenyament es redueix 
9,8% sumat amb les reduccions dels anys anteriors 
representa 21,8%. Salut redueix el seu Pressupost 
de cara el 2014 en un 5,30% Les reduccions («reta-
llades») acumulades amb el nou govern CiU des del 
2010 arriben al 16,30%.


Amb aquestes noves retallades, si el 2011 Catalunya 
es situava darrera de tots els països de la UE en des-
pesa en salut i educació (amb un 7,7% del PIB), el 
2014 ens quedarem en tan sols el 6,5% del PIB, exac-
tament a la meitat de la mitjana UE-27 (13%).


Existeixen alternatives econòmiques a les polítiques 
neoliberals. Avui, Catalunya és més desigual, més 
pobre i molt més fràgil que fa quatre anys i ho és pel 
resultat de les polítiques de retallades que Convergèn-
cia i Unió ha estat impulsant en aquests darrers anys. 
I per les polítiques d’austeritat al conjunt de l’estat. El 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya continu-


en l’error. Però tanmateix, avui és possible albirar un 
camí alternatiu que aprofundeixi una economia sò-
bria, basada en un millor repartiment de la riquesa, en 
el respecte als recursos naturals i a la priorització de 
la ocupació, del coneixement i d’aquells sectors que 
han de determinar el futur econòmic i social.


No es poden disminuir el recursos d’inversió social 
sinó tot el contrari. ICV-EUiA aposta per una refor-
ma fiscal i financera que permeti incrementar els re-
cursos que destinen a polítiques de benestar social. 
Proposem una política d’ingressos més progressiva, 
gravant més a qui més té, més guanya i més conta-
mina que garanteixi un nivell de recaptació suficient 
que doni cobertura al cost del serveis i no precisi de la 
venda de patrimoni per reduir el nivell d’endeutament 
amb la finalitat d’incrementar els recursos que es des-
tinen a polítiques socials.


Entenem que «la despesa social és inversió de present 
i de futur», ja que assegura la sostenibilitat del nos-
tre sistema de llibertats, drets i benestar, i crea nova 
ocupació. La cohesió social és la millor garantia pel 
present i pel nostre futur com a societat.


L’economia ha d’estar al servei de les persones i del 
futur de la societat. Entenem que el principal proble-
ma de les finances de la Generalitat és la seva baixa 
recaptació efectiva en relació a les economies europe-
es del nostre entorn, cal doncs restituir les carregues 
impositives vers les rendes més altes a fi que con-
tribueixin en major mesura a l’esforç de generar els 
recursos fiscals necessaris per a uns serveis públics 
de qualitat. En aquest sentit augmentar les contribuci-
ons a les finances públiques dels patrimonis més alts 
mitjançant modificacions a l’Impost de successions i 
donacions i l’Impost de patrimoni eliminant en tots 
impostos elements dels beneficis fiscals que gaudei-
xen els sectors més privilegiats constitueix un factor 
de justícia social i reequilibri pressupostari. A més, 
la decidida lluita contra el frau fiscal, la introducció 
d’elements de fiscalitat ambiental, i l’anul·lació de la 
reducció en l’impost del joc –nou exemple, de com  
la fiscalitat es posa al servei dels interessos econò-
mics del més poderosos– contribuirà a recuperar un 
sistema fiscal per Catalunya més just i progressiu.


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1) Fixar un sòl d’inversió social en els pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya, incrementant en 2 le-
gislatures la inversió social fins a la mitjana europea.


2) Ampliar la cobertura pública d’aquells programes 
i serveis socials que són generadors d’ocupació i que 
creen condicions favorables per a la incorporació de 
la dona al mercat de treball en condicions d’igualtat 
(SAD –Servei d’Ajut a Domicili, Assistent Personal...).


3) Promoure una política d’ingressos justa, solidària 
i ambiental que com a mínim contempli els eixos se-
güents: 
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3.1) IRPF: 


a) Supressió de la deducció per inversió en habitatge 
habitual per la compra de pisos.


b) Eliminar el benefici fiscal del 20% que dóna el Go-
vern de Catalunya per la compra d’accions en empre-
ses que cotitzin en el Mercat Alternatiu Borsari.


c) Eliminar el benefici fiscal del 30% per la compra 
d’accions o participacions socials d’empreses noves o 
de creació recent. Business Angels.


3.2) Reforma de l’impost de successions per recuperar 
el nivell recaptatori de l’any 2009.


3.3) Reforma de l’Impost sobre el Patrimoni, incorpo-
rant 2 nous elements: nova rebaixa del mínim exempt 
i augment progressiu dels tipus aplicables.


3.4) Nous impostos, i manteniment o increment d’al-
guns dels existents: begudes ensucrades, habitatges 
l’alcohol i el tabac i eliminar els beneficis fiscals als 
casinos.


3.5) Fiscalitat ambiental: impost a les emissions de 
CO2, impost a les emissions de sofre i nitrogen.


3.6) Incrementar fortament els efectius humans i re-
cursos tècnics de l’Agència Tributària de Catalunya 
per tal de perseguir el frau fiscal i l’economia sub-
mergida.


Proposta de resolució núm. 2


Mínim Vital


Catalunya viu avui una situació d’emergència social, 
per l’augment de l’atur, de les desigualtats i de la po-
bresa. Avui tothom pot caure en el pou de la pobre-
sa. Hi ha nous perfils de pobresa, persones que mai 
havien imaginat ser pobres i que de sobte es que es 
queden sense feina, desprès perden la prestació, no 
poden pagar hipoteca i perden o han perdut casa seva. 
I amb el temps el que era un problema d’origen labo-
ral acaba sent un problema d’atur de llarga durada que 
es cronifica i acaba esdevenint un problema social.


És evident que la pobresa té un component estructural 
–en ple creixement econòmic la taxa de pobresa no 
va baixar de l’17%– però lligat a un model socioeco-
nòmic que arrossega un important dèficit social, un 
subdesenvolupament social com a conseqüència del 
retard en el desenvolupament de l’Estat de benestar i 
la feblesa de les polítiques socials malgrat les passes 
endavant que es van produir durant el Govern d’es-
querres a la Generalitat de Catalunya.


La pobresa no té un arrel únicament econòmica, sinó 
que està relacionada amb altres factors com l’habitat-
ge, la salut, la formació o l’educació, polítiques públi-
ques que han patit retallades substancials els darrers


anys. La pobresa és un greu problema cada vegada 
més abandonat pels governs de la austeritat, deixat a 
mans dels ens locals i del tercer sector social que in-
tenten salvar la deixadesa en les responsabilitats de 
les administracions autonòmica i estatal.


Cal una llei que asseguri que totes les persones tin-
dran assegurades les necessitats bàsiques en els as-
pectes essencials per a una vida digna: alimentació, 
ingressos mínims, habitatge i subministraments prin-
cipals, dirigida a persones sense ingressos estables 
que es trobin en situació de risc de pobresa o exclusió 
social.


Aquesta llei determinarà i desenvoluparà, els qua-
tre eixos que configuren el Mínim Vital Garantit i el 
conjunt de mesures de rescat social que es consideren 
imprescindibles en aquest moment, i que, en síntesis 
són: ingressos mínims de subsistència mitjançant la 
Renda Garantida de Ciutadania, garantir el dret a 
l’alimentació, establir un preu social en els subminis-
traments mínims d’aigua i energia i garantir la seva 
provisió en cas d’insuficiència de rendes i fer efectiu 
el dret a l’habitatge mitjançant la constitució del fons 
català d’habitatges per emergències socials nodrit per 
immobles procedents de: SAREB, entitats partici-
pades pel FROB, AAPP i lloguer forçós dels habitat-
ges desocupats.


El Parlament de Catalunya insta el Govern establir mit-
jançant Llei el Mínim Vital Garantit i les mesures de 
rescat social, enteses com aquell conjunt de polítiques 
públiques, modificacions legislatives i demés mesures 
necessàries per evitar l’exclusió social dels ciutadans 
i ciutadanes, per fer efectiu el dret una vida digna i 
saludable, i garantir l’accés a aquells serveis, submi-
nistraments i prestacions que són condicions prèvies  
i bàsiques per l’efectivitat dels drets humans fonamen-
tals recollits en els tractats internacionals aplicables 
a Catalunya, en la Carta europea dels drets humans, 
i desenvolupats en l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
de 2006. Aquesta Llei contemplarà, com a mínim, els 
següents eixos: 


a) La Renda Garantida de Ciutadania en els termes 
previstos en l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
Catalunya.


b) La garantia del dret a l’alimentació, la seva inclusió 
en la cartera de serveis socials i l’establiment d’una 
partida oberta de beques menjador i finançades al 
100% si s’estima oportú.


c) La disponibilitat dels subministraments mínims 
bàsics d’aigua i energia –per enllumenat, calefacció 
i per cuinar– en termes de habitabilitat, salubritat i 
higiene.


d) La disponibilitat d’un habitatge o un allotjament 
digne, en cas de pèrdua de l’habitatge habitual per 
raons d’insuficiència de recursos o de desnonaments.
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Proposta de resolució núm. 3


Renda Garantida de Ciutadania


L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 
24.3., estableix que «les persones o famílies que es 
troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a 
una renda garantida de ciutadania que els asseguri els 
mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions 
que legalment s’estableixen». D’acord amb l’article 
37.3 de l’Estatut d’Autonomia, aquest dret de l’àm-
bit dels serveis socials cal que sigui regulat per mitjà 
d’una llei del Parlament de Catalunya.


La crisis amb tot els efectes associats com l’increment 
de l’atur sense precedents, la creixent privació material 
i la pèrdua de la llar per a moltes persones i les reta-
llades en inversió social pública estan incrementant el 
col·lectiu de persones i famílies que viuen per sota del 
llindar de la pobresa.


La proposta de la Renda Garantida de Ciutadania té 
com a finalitat donar resposta a les necessitats bàsi-
ques d’una gran part de la ciutadania catalana que 
amb independència de la seva situació social veuen 
com la manca de feina o de llar els aboca a una situ-
ació d’exclusió econòmica que els condueix cap a la 
marginalitat.


Representants de sindicats, partits polítics i entitats 
sense ànim de lucre impulsen una Iniciativa Legisla-
tiva Popular (ILP) que té per objecte regular la Ren-
da Garantida de Ciutadania per donar compliment al 
mandat de l’article 24.3. de l’Estatut d’Autonomia i 
assegurar els mínims d’una vida digna a les persones 
o famílies que es troben en situació de pobresa.


ICV-EUiA forma part des dels seus inicis de la Co-
missió Promotora de la ILP Renda Garantida Ciu-
tadana, acompanyant aquesta participació amb la 
presentació d’una Proposició de Llei al Parlament de 
Catalunya així com mocions municipals.


La proposta de Renda Garantida de Ciutadania té per 
objecte garantir que ningú estigui per sota del llindar 
de la pobresa i consisteix en: 


1) Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya, no condicionat a disponibilitats pres-
supostàries ni a l’obligació de participar en accions 
d’inserció social i laboral.


2) Un dret subjectiu de caràcter individual però vin-
culat a la situació econòmica de la persona i, en el seu 
cas, del nucli familiar o de convivència.


3) El dret a percebre una prestació econòmica de, com 
a màxim, 664 euros mensuals per dotze pagues.


4) La prestació econòmica de la Renda Garantida de 
Ciutadania té caràcter suplementari; és el dret a per-
cebre la quantitat necessària a fi que, sumada als in-
gressos econòmics que es tinguin per qualsevol con-


cepte, es disposi d’uns ingressos econòmics iguals a 
664 euros mensuals per dotze pagues.


5) Els requisits per accedir al dret a cobrar la presta-
ció econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania 
són: 


a) Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.


b) Estar vivint legalment a Catalunya.


c) Tenir residència continuada a Catalunya durant un 
mínim de 12 mesos.


d) No disposar d’ingressos econòmics superiors als 
mínims garantits equivalents a la quantia de l’indi-
cador de renda de suficiència de Catalunya (per l’any 
2012, 664 euros mensuals per dotze pagues), durant 
com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol·licitud.


6) El projecte de Llei per la Renda Garantida de Ciu-
tadania regula també les obligacions de les persones 
perceptores de la prestació econòmica; l’incompli-
ment de les obligacions pot comportar la suspensió 
o la pèrdua del dret a percebre la Renda Garantida de 
Ciutadania.


7) El finançament de la Renda Garantida de Ciutada-
nia és a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya, i serà gestionada per l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, les administracions locals, 
i amb la participació de les entitats del tercer sector, 
degudament acreditades.


8) La no-resposta de l’administració pública compe-
tent a la sol·licitud feta pel ciutadà o ciutadana com-
portarà el reconeixement del dret a percebre la pres-
tació econòmica.


Aquesta proposta legislativa busca donar una resposta 
coherent a les necessitats materials d’una part de la 
població catalana que, tingui o no problemes socials 
afegits, es veu fortament afectada per la crisi i recla-
ma la solidaritat de la nostra societat.


La Renda Garantida Ciutadana ha de ser complemen-
tària a altres polítiques socials, de salut, ocupació, 
habitatge i serveis socials, especialment, per tal de 
donar un suport social més eficaç en el context actual, 
d’acord amb l’Estratègia europea 2020.


Per tot plegat, ICV-EUiA es compromet a treballar 
dins i fora de les institucions per a la implementació 
d’una Renda Garantida Ciutadana com a principal 
instrument de lluita contra la pobresa.


El Parlament de Catalunya insta el Govern a tramitar 
amb urgència la ILP per a una Renda Garantida de 
Ciutadania respectant els principals eixos de la pro-
posta: universalitat, caràcter subjectiu, i no condicio-
nat a disponibilitat pressupostària.
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Proposta de resolució núm. 4


Habitatge


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1) Donar compliment, abans de l’1 de juny de 2014, 
a tots els acords de la Moció 66/X del Parlament de 
Catalunya, sobre les polítiques per a garantir el dret a 
l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades.


2) En relació al Programa de prestacions econòmi-
ques d’urgència especial pel pagament del lloguer i de 
quotes d’amortització hipotecària, adreçada a perso-
nes en situació d’atur de llarga durada: 


a) Ampliar els supòsits per poder acollir-se a les ajudes 
a totes les persones i famílies en risc de pèrdua del seu 
habitatge habitual per raons de insuficiència de recur-
sos –sigui quina sigui la seva situació laboral.


b) Mantenir oberta durant tot l’any 2014 la convoca-
tòria de prestacions econòmiques d’urgència especial 
per al pagament del lloguer o de quotes d’amortitza-
ció hipotecària.


c) Dotar a la partida del programa d’ajudes pel pa-
gament del lloguer i de quotes d’amortització hipote-
cària, del caràcter de partida pressupostària oberta o 
ampliable amb càrrec al pressupost de la Generalitat i 
no vincular l’ampliació d’aquestes ajudes a les dispo-
nibilitats pressupostàries de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, 


3) Posar en funcionament efectiu, abans de l’1 de juny 
de 2014, el Fons Social d’Habitatge de Catalunya amb 
habitatges desocupats, tant els que siguin ja titulari-
tat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del IN-
CASOL i de les administracions locals de Catalunya 
que hi vulguin participar, així com els procedents de 
les entitats bancàries intervingudes i la SAREB, per 
mitjà del corresponent conveni o obligar-los a fer-ho 
aplicant mesures sancionadores.


Aquest Fons s’haurà de gestionar concertadament en-
tre la pròpia Generalitat, les administracions locals 
i entitats socials especialment dedicades als temes 
d’habitatge.


4) Que per mitjà de Decret llei, tornar a posar en vigor, 
abans de l’1 de juny de 2014 per raó d’urgent necessitat 
social, els diversos articles i disposicions de la llei de 
llei del dret a l’habitatge 18/2007 de 28 de novembre, 
que possibilitaven l’expropiació temporal del dret del 
ús de l’habitatge per ser destinat a lloguer social, en 
tots els municipis i barris on s’hagi detectat una neces-
sitat forta i acreditada d’habitatge assequible.


5) Que abans de l’1 de juny de 2014, aprovi els De-
crets corresponents pel desplegament reglamentari 
necessari de totes les mesures previstes en la llei del 
dret a l’habitatge 18/2007 de 28 de novembre, en es-
pecial les relatives a l’activació dels habitatges buits, 
tan per mitjà de mesures d’investigació, de foment i 


sancionadors en tots els municipis i barris on s’hagi 
detectat una necessitat forta i acreditada d’habitatge 
assequible.


6) Donar ple suport tècnic, legal i econòmic als Ajun-
taments de Catalunya que han acordat obrir expedients 
sancionadors a aquells entitats bancàries i promotores 
que retinguin indegudament habitatges buits, malgrat 
l’existència d’una necessitat forta i acreditada d’habi-
tatge assequible.


7) Que de conformitat amb la doctrina fixada pel Tri-
bunal europeu dels Drets Humans, el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya es personi en tots els procedi-
ments judicials en que s’hagi acordat el llançament de 
famílies que no disposin de cap altre habitatge i que 
ho demanin ja sigui directament o per mitjà d’entitats 
socials, per tal d’informar sobre la disponibilitat i ofe-
riment d’allotjament de substitució o provisional, per 
part dels organismes públics competents en matèria 
d’habitatge i de serveis socials, tant locals com de la 
Generalitat de Catalunya, demanant que es suspenguin 
els desallotjaments fins i tant no s’acrediti aquesta dis-
ponibilitat efectiva, per a cada cas concret.»


8) Aprovar, abans de l’1 de juny del 2014, el Pla del 
Dret a l’Habitatge.


9) Aprovar, abans de l’1 de juny de 2014, el Pla Terri-
torial sectorial de l’Habitatge.


10) Implementar el Housing First (primer l’habitatge) 
com a model d’atenció per a la majoria de persones 
que dormen al ras.


Proposta de resolució núm. 5


Per un sistema que lluiti contra les desigualtats i a fa-
vor de la cohesió social: educació, salut i cultura


A) Educació


L’article 3 de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) 
afirma que els alumnes tenen dret a rebre una educa-
ció integral, orientada al ple desenvolupament de la 
personalitat, amb respecte als principis democràtics 
de convivència i als drets i les llibertats fonamentals. 
El nivell de pobresa infantil que patim, arran de la 
crisi econòmica, a Catalunya, impossibilitat que els 
nens i les nenes del nostre país puguin desenvolupar 
la seva personalitat en un entorn social adequat.


En aquesta mateixa línia, l’article 6 de la LEC garan-
teix que «el sistema públic de beques per a l’estudi 
té com a objectiu la compensació de les desigualtats 
econòmiques i socials i, en els ensenyaments no obli-
gatoris, sens perjudici del que estableix aquesta llei, 
la incentivació de l’estudi».


Val a dir que les situacions de pobresa i d’exclusió 
social viscudes durant la infància tenen conseqüèn-
cies durant el desenvolupament vital d’una persona al 
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llarg de tota la seva vida. Determinats estudis peda-
gògics demostren que la proporció d’infants amb un 
rendiment escolar baix és menor en els països on la 
pobresa infantil és baixa, així com el fet que les des-
igualtats socio-econòmiques de les nostres societats 
també influeixen en el rendiment escolar dels alum-
nes. Partint d’aquest fonament empíric, l’escola hau-
ria d’esdevenir un espai on prevenir l’exclusió social 
atès que aquesta prevenció s’acabaria convertint en 
una autèntica inversió social de futur.


Les retallades educatives que ve patint Catalunya des 
de l’any 2010 han colpejat especialment les polítiques 
orientades a l’equitat educativa. Avui, malmetre els 
avenços en política educativa que havien sigut fruit de 
grans consensos socials i polítics, a través del Pacte 
Nacional per l’Educació, és contrari a les necessitats 
socials que, malauradament, cada vegada més famí-
lies del nostre país requereixen. L’equitat educativa 
hauria de ser un dels fonaments més importants de 
l’orientació de qualsevol política educativa amb una 
potent mirada global, i no només des de la vessant de 
l’ensenyament.


Aquestes retallades suposen un canvi de model edu-
catiu sustentat en la important davallada del finan-
çament dels programes de cohesió social, l’afectació 
greu dels ajuts a les famílies (beques menjador, so-
cialització de llibres, activitats extraescolars, aco-
llida matinal...), la manca d’inversió i la retirada de 
recursos econòmics i humans a l’escola pública, les 
mesures que ens retornen a la doble xarxa que dife-
rencia escola pública i concertada, la marginació dels 
governs locals i dels territoris en les decisions edu-
catives, l’ofec del finançament dels serveis educatius 
municipals com les escoles bressol i les escoles de 
música i dansa i la degradació de les condicions del 
professorat.


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1) Mesures de model educatiu: 


a) Garantir un sistema educatiu públic de qualitat, que 
redueixi les desigualtats i millori la cohesió social, on 
tots els centres sostinguts amb fons públics tinguin 
els mateixos drets i obligacions i on no sigui possible 
la segregació per origen, sexe o per llengua.


b) Assegurar una ràtio màxima de 25 alumnes a les 
aules d’educació infantil i primària, de 30 alumnes 
a l’educació secundària i de 35 alumnes a l’educació 
post-obligatòria, com a element de lluita més directa 
contra les desigualtats.


c) Reconèixer el caràcter educatiu i de prevenció de la 
fractura social que tenen els espais de menjador, lleure 
i acollida en els centres docents, vetllant per la qualifi-
cació dels professionals, les seves condicions laborals, 
l’accessibilitat universal a aquests serveis complemen-
taris i la regulació de les seves ràtios.


d) Amb l’objectiu de garantir la cohesió social a les 
nostres escoles, frenar el desenvolupament de la ges-
tió privada en els serveis complementaris i de reforç 
de l’educació.


e) Estudiar l’ampliació d’horaris i d’usos dels equi-
paments educatius en les zones sòcio-econòmicament 
més desafavorides.


f) Impulsar el desplegament dels Instituts-Escola que 
reconeix la Llei d’Educació de Catalunya amb l’ob-
jectiu de convertir-se en una eina més del Departa-
ment d’Ensenyament de lluitar contra les desigualtats 
i a favor de la cohesió social.


2) Mesures de finançament: 


a) Establir un Pla Plurianual de finançament públic 
que garanteixi destinar a l’educació un percentatge 
del PIB igual a la mitjana del nostre entorn europeu 
(6%).


b) No renovar en aquest any 2014 els concerts educa-
tius a les escoles concertades que segreguen alumnes 
per raó de sexe, xifrat en 29M€, i destinar aquests re-
cursos econòmics a programes de cohesió social, es-
pecialment les beques menjador.


3) Programes de cohesió social: 


a) Evitar, amb totes les mesures possibles i a l’abast, el 
tancament de qualsevol escola pública, especialment 
d’aquelles que desenvolupen una funció de cohesió 
social al territori.


b) Dissenyar, de forma consensuada amb el món local 
i la resta de la comunitat educativa, programes espe-
cífics de cohesió social amb els recursos econòmics 
necessaris en aquells entorns on les condicions sòcio-
econòmiques són més desafavorides.


c) Establir un eix de «Detecció de malnutrició o des-
nutrició» en el Programa Salut i Escola amb l’objectiu 
d’eradicar, de forma coordinada entre els Departa-
ments d’Ensenyament, Salut i Benestar i Família, la 
malnutrició infantil derivada de situacions de pobresa 
i/o exclusió social.


d) Potenciar l’acció tutorial amb els recursos humans 
i econòmics necessaris per a garantir la detecció dels 
problemes derivats de les situacions de vulnerabilitat 
de les famílies i per reforçar l’equitat i la cohesió so-
cial.


e) Elaborar un programa específic a través dels dife-
rents Serveis Territorials per a incentivar la participa-
ció en activitats culturals i esportives per a joves amb 
risc d’exclusió social.


f) Prioritzar l’accés dels infants i els joves en risc 
d’exclusió social a les activitats culturals i d’oci actiu 
facilitant la seva mobilitat i l’accés a les tecnologies 
de la informació.
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g) Establir programes de prevenció de l’exclusió so-
cial en els processos de transició escola-treball.


4) Escoles bressol.


a) Revertir progressivament les retallades de fins el 
52% en l’aportació a les escoles bressol municipals 
amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació també 
en l’etapa 0-3 anys.


b) Recuperar el finançament de 1.800€ per al mante-
niment de cada plaça d’escolar bressol municipal per 
part de la Generalitat de Catalunya.


5) Beques menjador.


a) Garantir la cobertura de l’100% de les necessitats 
en quant a beques menjador que es detectin després 
de la implementació del protocol de detecció de mal-
nutrició infantil previst per al primer semestre de 
2014, on l’accés a la beca sigui en funció dels barems 
econòmics i socials actuals de la família del menor.


b) Garantir la immediatesa del pagament de les sub-
vencions de beques menjador destinades al Consell 
Comarcal per evitar els retards acumulats que acaben 
perjudicant les famílies més vulnerables.


6) Garantir una partida pressupostària destinada a be-
car places de colònies, casals, campaments i rutes per 
a l’estiu que permeti als nens i les nenes gaudir de tres 
àpats diaris i de les mateixes oportunitats en el lleure 
que la resta d’infants que l’envolten.


7) Mesures en l’àmbit universitari.


a) Garantir l’educació universitària com a servei uni-
versal, amb un sistema d’accés que no estigui limitat 
per qüestions econòmiques.


b) Reclamar al Govern de l’Estat el traspàs efectiu 
de les beques d’ensenyament superior del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport amb la dotació econò-
mica necessària i suficient que permeti desenvolupar 
un nou pla de beques i ajuts propis amb criteris per 
llindars de renda, rendiment acadèmic, mobilitat ge-
ogràfica i diferents modalitats, i també de les beques 
salari, que permeti augmentar la cobertura i un siste-
ma progressiu, equitatiu i just d’accés a l’ensenyament 
superior.


c) Establir una dotació pressupostària per a beques 
estable i no en funció de les matricules del estudiants 
de les universitats i instaurar un sistema de beques 
progressives per tal de garantir l’accés en igualtat de 
condicions, tot Augmentant el nombre de beques i 
instaurar un sistema de matrícules progressives per 
tal de garantir la igualtat de condicions per evitar que 
ningú quedi exclòs de l’accés a la universitat per qües-
tions sòcio-econòmiques


B) Salut


Un sistema sanitari públic, d’accés universal, gratuït i 
finançat a través dels pressupostos públics és un fac-


tor fonamental per garantir uns bons resultats en salut 
tant com un factor d’equitat social.


Per altra banda determinants socials com la degrada-
ció de les condicions de treball, l’atur i la precarietat, 
així com l’increment de la pobresa i les desigualtat 
tenen una incidència directa en l’empitjorament de les 
condicions de vida i salut de la ciutadania.


Catalunya està a la cua de l’Estat en despesa sanità-
ria per càpita. El pressupost català del 2014 destina 
una despesa sanitària per càpita de 1.095,34 euros. Una 
quantitat que queda lluny dels 1.298 euros de l’any 
2010, xifra que ja aleshores era considerada insufi-
cient. Només les Balears i el País Valencià destinaran 
aquest any menys euros per persona a assistència sa-
nitària.


Les decisions preses pel Govern de l’Estat i del Go-
vern català tenen un impacte molt negatiu en la ca-
pacitat del sistema sanitari per garantir una atenció 
universal i de qualitat.


Tenim menys personal sanitari, plantes hospitalàries 
i quiròfans tancats, llistes d’espera més llargues per 
intervencions i per consultes especialitzades, menys 
recursos per a l’atenció primària, serveis de salut 
mental saturats. Al mateix temps s’incrementa la pre-
sència de serveis privats als hospitals públics i creixen 
substancialment les assegurances privades. Qui pot 
pagar-s’ho no s’espera.


Els decrets de l’Estat limitant l’accés de les persones 
migrades a l’atenció sanitària són discriminatòries i 
afecten greument drets socials bàsics.


Les mesures preses per l’Estat d’introducció de re-
pagaments de receptes mèdiques i d’exclusió de certs 
medicaments de la cobertura de la seguretat social 
està deixant malalts crònics amb baix nivell d’ingres-
sos sense accés a la medicació. Parlem de pensionis-
tes o de persones que, potser precisament a causa de 
la seva malaltia, han hagut de deixar la seva activitat 
laboral.


L’eina que existeix a Catalunya per a evitar que casos 
com aquests no es quedin sense accés al tractament, 
la farmàcia gratuïta, no està funcionant com cal.


1. Impulsar un pla per garantir l’equitat i la qualitat 
del sistema sanitari, prioritzant les polítiques neces-
sàries per reduir les desigualtats en l’accés en al siste-
ma sanitari, amb els següents punts: 


Garantir la universalitat del dret a la salut.


a) Garantir plenament i sense restriccions l’atenció 
sanitària gratuïta a totes les persones que resideixen 
de forma habitual a Catalunya.


Garantir la qualitat en equitat del sistema sanitari.


b) Impulsar un Pla per garantir la qualitat de l’assis-
tència en els centres hospitalaris, greument afectada 
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per l’aplicació del Pla de mesures urgents per a la sos-
tenibilitat del sistema sanitari de 2011. El Pla inclourà 
la reobertura de llits, unitats de cures intensives i qui-
ròfans, que puguin romandre tancats.


c) Recuperar progressivament els llocs de treball ne-
cessaris pel normal funcionament dels centres al llarg 
de tot l’any i cobrir les baixes de personal (malaltia, 
vacances, maternitat o jubilació).


d) Incrementar el nombre de personal sanitari als 
CAP d’arreu del territori, especialment pediatres, 
entre d’altres especialitats, per tal d’assegurar l’aten-
ció d’aquestes especialitats en horari de matí i tarda i 
donar cobertura a les necessitats de la població, així 
com de personal especialitzat en l’assistència social.


e) No realitzar derivacions d’activitat sanitària i re-
cursos humans i materials a centres privats mentre 
s’està reduint els recursos, el personal i l’activitat dels 
centres públics.


Garantir l’accés als serveis sanitaris a tot el territori.


f) Recuperar els horaris d’atenció continuada que 
han estat reduïts en els Centres d’Atenció Sanitària, 
a través d’un procés de diàleg amb els ajuntaments, 
els professionals dels centres afectats, associacions de 
veïns i plataformes ciutadanes, per garantir l’equitat 
social i territorial en l’accés als serveis sanitaris.


Garantir l’accés a la medicació de les persones que ho 
necessiten.


g) Regular a través d’una instrucció el servei de far-
màcia gratuïta, per a garantir criteris clars i trans-
parents que facilitin l’accés a aquest servei a totes 
les persones amb dificultats econòmiques, tenint en 
compte la renda de la persona que ho sol·licita i no la 
de la seva unitat familiar, assegurant així el dret sub-
jectiu i individual a l’accés a la medicació a tothom.


Garantir els drets les llistes d’espera.


h) Impulsar una campanya d’inspecció i seguiment de 
centres sanitaris per evitar actuacions fraudulentes en 
la gestió de les llistes d’espera, com retards injustifi-
cats en la incorporació del pacient a la llista d’espera 
o no donar cap data al pacient per la visita a l’especia-
lista.


i) Presentar a la comissió de salut, en el termini de 
dos mesos, un pla per reduir la variabilitat en l’accés 
de les proves diagnòstiques i visites a l’especialista 
entre els diferents territoris amb l’objectiu de garantir 
l’equitat social i territorial.


Garantir l’atenció en salut mental.


j) Recuperar i potenciar els programes d’atenció pre-
coç a la psicosi.


k) Reduir la llista d’espera per accedir als pisos as-
sistits tutelats, així com les residències per a malalts 


mentals, en col·laboració amb el Departament de Ben-
estar i Família.


l) Incrementar les places de personal per l’atenció a 
la Salut mental, per tal de garantir que els centres de 
Salut Mental Infantils i Juvenils, Adults i Consultes 
perifèriques puguin donar una assistència adequada a 
la demanda i les necessitats existents i amb la periodi-
citat que exigeixen els criteris clínics.


Garantir que l’atenció primària i comunitària és la 
prioritat.


m) Presentar a la comissió de salut un pla perquè la 
despesa en atenció primària i comunitària representi 
el 25% del total del pressupost de salut en els propers 
exercicis.


C) Cultura


En el context de retallades pressupostàries que estan 
superant els límits bàsics per no posar en risc unes 
polítiques públiques que estructurin, consolidin i 
garanteixin el benestar de la ciutadania i la cohesió 
social, una de les que més ha patit aquest efecte reta-
llador de supressió de serveis o de posar-los al límit, 
a més dels efectes dels impagaments de subvencions i 
convenis, estan sent les polítiques culturals.


En els darrers dos anys el pressupost de la Genera-
litat destinat a cultura ha passat, d’un exigu 1’2% a 
menys de l’1%, patint una retallada que s’aproxima al 
65%. La política cultural no forma part de l’Estat del 
Benestar per aquest Govern i a aquesta constatació 
cal sumar-li decisions greus per part de l’Estat, com 
l’augment de l’IVA cultural a la majoria de produc-
tes i serveis culturals. Tot plegat fa que ara el sistema 
cultural estigui en emergència.


I especialment veiem amb preocupació la deriva per 
manca de lideratge i inacció de la conselleria i del go-
vern català amb les institucions culturals del país. En 
definitiva, una política cultural del govern que retalla 
el dret a la cultura del conjunt de catalans i catalanes 
i que participa de la privatització i mercantilització 
d’un bé comú essencial per a l’avenç en la cohesió so-
cial, l’emancipació individual i col·lectiva i la llibertat.


Fruit d’aquesta situació ens trobem amb uns equipa-
ments nacionals que no poden desenvolupar ni garan-
tir les missions pròpies, un món local que no rep el 
suport ni les garanties mínimes exigibles a les polí-
tiques culturals de proximitat, una ciutadania que no 
té garantit l’accés a la cultura i que té limitades les 
pràctiques culturals i uns agents que son expulsats del 
seu treball professional.


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1) Pagar, amb càrrec del pressupost 2013, dels deutes 
pendents amb el conjunt del sector, agents culturals i 
món local amb la incorporació dels interessos de de-
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mora que s’hagin produït o hagin hagut de pagar els 
deutors per fer front a l’impagament de la Generalitat.


2) Acordar que tots els processos de selecció de direc-
cions d’equipaments nacionals, públics i consorciats 
es faran per concurs públic i internacional seguint els 
criteris i recomanacions internacionals. I de forma ur-
gent garantir el concurs per la nova direcció i projecte 
del Gran Teatre del Liceu.


3) Fer una convocatòria específica de la línia de su-
port al món local, especialment en biblioteques, for-
mació i difusió cultural.


4) Garantir el finançament de la Generalitat en la cre-
ació i manteniment de l’oferta pública d’escoles públi-
ques d’ensenyaments artístics (música i dansa).


5) Prendre el compromís que les mesures d’estalvi en 
els equipaments culturals no es produiran a costa del 
tancament de sales o d’equipaments nacionals, ni de 
forma temporal.


6) Aturar les decisions de privatització i mercantilit-
zació dels equipaments i serveis culturals per políti-
ques que consolidin i garanteixin el dret i l’accés a la 
cultura


Proposta de resolució núm. 6


Grup de Treball Pressupostos


En motiu del Ple monogràfic sobre pobresa i desigual-
tats al Parlament de Catalunya, les entitats socials 
com la Plataforma Pobresa Zero denuncien que «els 
elevats índexs de pobresa i risc d’exclusió social que 
patim són inacceptables. Tant la pobresa estructural 
com l’anomenada nova pobresa, provocada per més 
de cinc anys de crisi, són evitables i és urgent com-
batre-les amb polítiques de redistribució de la riquesa 
que redueixin les desigualtats i assegurin uns mínims 
vitals per a tothom.


En aquest sentit, insten a incloure en el Pacte contra 
la Pobresa aquest plantejament i traduir-lo en mesures 
concretes d’ingressos –via fiscalitat, gravant més els 
que més tenen i combatent l’evasió i el frau fiscal–  
i major inversió social.


Conclouen que «El Parlament té la responsabilitat 
d’assolir un pacte de país, amb el compromís de tots, 
que permeti reconstruir i enfortir l’Estat del Benestar. 
Les successives retallades han minvat els recursos per 
atendre una demanda creixent i han deteriorat un sis-
tema de protecció insuficient per garantir la cobertura 
de les necessitats bàsiques i els drets socials de la ciu-
tadania: alimentació, habitatge, educació, salut i uns 
ingressos mínims.


1) Per tot plegat i donat que el Pressupost és l’instru-
ment central per fer front a aquestes demandes, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un 


grup de treball interdepartamental amb represen-
tants dels diferents grups parlamentaris que, un cop 
escoltades les demandes de les entitats i agents soci-
als, proposi modificacions en els Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per tal de prioritzar la lluita 
contra la pobresa, l’exclusió i la desigualtat social en 
línia de les polítiques de redistribució que demanden 
les entitats. Aquest grup de treball haurà de presentar 
les seves conclusions al Parlament de Catalunya en el 
termini de 2 mesos.


Proposta de resolució núm. 7


Món Local


En aquest moment de crisi, els ajuntaments com a go-
verns de proximitat, són els que concentren i identi-
fiquen les situacions de vulnerabilitat i d’exclusió de 
la ciutadania, els que lluiten per evitar que la pobresa 
esdevingui estructural a Catalunya.


Com les entitats socials, els ajuntaments han esdevin-
gut més que mai els dics de contenció de la situació 
social que viuen i pateixen els ciutadans i ciutadanes. 
La dimensió local ha guanyat de nou interès i ha de-
mostrat que sovint alguns problemes, no tots, es poden 
resoldre des de la proximitat. És des de la política local 
i des de la comunitat que s’estan construint alternatives 
i que s’està posant de relleu la necessitat de governs 
encara més eficients, transparents, potents i àgils.


Està essent un mandat marcat per la resistència del 
món local contra les agressions i per la recerca de ac-
cions polítiques innovadores que permetin millorar la 
vida de la gent dels nostres municipis, i que sovint 
pal·lien els efectes de les retallades en serveis públics 
que estan fent la Generalitat i l’Estat i que tant estem 
combatent a tots els nivells.


Com mai els Ajuntaments, i especialment aquells 
on l’esquerra té major capacitat d’influència, han 
incrementat els recursos adreçats a subsistència o 
autonomia personal (ajuts a subministres, alimenta-
ció, assistència domiciliària,...), a la creació d’activi-
tat econòmica i ocupació (Ajuts contractació, plans 
d’ocupació,...) a l’accés a l’educació i la cultura (ta-
rifació social, beques menjador, substitució serveis 
antics plans d’entorn, ajuts lleure infància, increments 
aportació a les escoles bressol) al manteniment dels 
habitatges i a l’accés a l’habitatge social (Oficines de 
mediació hipotecària, sancions a bancs, taules contra 
el desnonaments, fons social d’habitatges...), o el re-
forç dels serveis de convivència i mediació ciutadana 
i darrerament a l’impuls de noves pràctiques de lluita 
contra la pobresa energètica que fomentin i garantei-
xin els serveis mínims des de la cooperació, la inicia-
tiva pública, la imaginació i el lideratge.


Molts d’aquests recursos han estat redireccionats pels 
municipis per culpa de la deslleialtat institucional i la 
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insensibilitat social de la Generalitat i l’Estat (Edu-
cació, Dependència, PIRMI, Ocupació, salut...) obli-
gant a deixar de fer altres actuacions estratègiques per 
a molts municipis en un moment on les limitacions 
pressupostàries municipals són enormes i injustes.


Tampoc podem oblidar els deutes acumulats de la 
Generalitat al món local que es xifren aproximada-
ment en uns 1.300 milions d’euros als que cal afegir 
la desprogramació del PUOSC i tot els projecte de 
Barris amb la conseqüent paralització dels progra-
mes de regeneració urbana i les polítiques socials que 
comportaven.


L’ajornament fins a l’any 2014, de l’inici de l’execució 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
i la seva modificació temporal en un nou període 
d’execució que serà el corresponent als anys 2014 a 
2017, com així específica el Decret 206/2013, de 30 
de juliol. Això posposarà l’execució d’inversions pre-
vistes en els pressupostos municipals 2013 de molts 
Ajuntaments que comptaven estar totalment o parci-
alment finançades amb el PUOSC.


El PUOSC ha esdevingut aquests darrers anys una 
eina fonamental per als ajuntaments, però molt espe-
cialment per als municipis més petits, amb gairebé 
nul·la capacitat inversora, esdevenint la principal font 
de finançament d’inversions en equipaments munici-
pals i en la millora de l’accessibilitat i connectivitat 
entre municipis, una veritable eina vertebradora del 
territori.


La política educativa de la Generalitat ha realitzat 
un desplegament de la Llei d’Educació de Catalunya 
clarament selectiu: S’han realitzat passos en aspectes 
previstos a la LEC com el reforç de l’autonomia dels 
centres escolars, o el finançament públic de l’educa-
ció postobligatòria concertada, però no s’han desple-
gat aspectes com el desplegament de les Zones Edu-
catives, i serveis i projectes clau pels municipis com 
els Plans Educatius d’Entorn, les Oficines Municipals 
d’Escolarització, les Escoles Bressol Municipals, les 
Escoles de Música, cada cop compten amb menor fi-
nançament i en alguns casos els costos estan essent 
assumits per les famílies i els Ajuntaments.


Finalment, les reformes impulsades pel Govern cen-
tral de recentralització i sostenibilitat (LRSAL) supo-
sen una pèrdua d’autonomia local i una fiscalització 
injusta dels ajuntaments alhora que obliguen a la Ge-
neraliat a tenir un paper més actiu en l’atenció pri-
mària en serveis socials. En el seu article 25 la Ley 
27/2013 de 27 de desembre de Racionalización i Sos-
tenibilidad de la Administración local, entre d’altres 
novetats, substitueix la competència municipal «Pres-
tació dels serveis socials i de promoció i reinserció 
social» per l’«Avaluació i informació de situacions de 
necessitat social i la atenció immediata a persones en 
situació o risc d’exclusió social», i, en l’article 27, que 
les Comunitats Autònomes podran «delegar» sota 


criteris d’estalvi net la «Prestació dels serveis socials, 
promoció de la igualtat d’oportunitats i la prevenció 
de la violència envers la dona».


La nova Llei de Governs Locals impulsada pel go-
vern de la Generalitat parteix del mateix principi; 
del compliment de la llei d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera amb un canvi de mapa i de 
model competencial i organitzatiu. El Parlament de 
Catalunya reconeix l’autonomia local i es reafirma en 
el principi de subsidiarietat, la defensa del municipa-
lisme i del seu finançament just.


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1) Defensar les competències municipals en general 
i les de serveis socials en particular que recull tant 
l’Estatut de Catalunya, com les diverses lleis secto-
rials (Educació, Serveis Socials, Salut, Habitatge,...) 
enfront l’aplicació de la Ley 27/2013 de 27 de desem-
bre de Racionalización i Sostenibilidad de la Admi-
nistración local, i enfortir-les en la Llei de Governs 
locals de Catalunya en tràmit parlamentari.


2) Actuar amb lleialtat i respecte institucional i liqui-
dar la totalitat dels deutes reconeguts i no reconeguts 
amb el conjunt de les administracions locals (Ajunta-
ments, Diputacions, Consells Comarcals), així com els 
interessos que se’n deriven de l’ajornament d’aquests 
pagaments en el termini màxim de dos mesos.


3) Elaborar de forma consensuada amb el món local 
i amb la màxima celeritat la Llei de finances Locals 
de Catalunya.


4) Crear un programa específic de suport econòmic 
als Serveis Socials municipals per tal que incremen-
tin els ajuts a les famílies en situacions d’urgència so-
cial; suficiència alimentària, garantia de subministres 
de la llar, manteniment en els habitatges,...


5) Mantenir els acords entre la Generalitat de Cata-
lunya i les Entitats Municipalistes de Catalunya de 
finançament i sosteniment d’Escoles Bressol Munici-
pals i Escoles de música i dansa.


6) Recuperar el desplegament de les Zones Educati-
ves com a unitats de descentralització o mecanismes 
per a fixar el nombre màxim d’alumnes amb neces-
sitats educatives especials per zones, i alhora com a 
espais de concertació amb els Ajuntaments per esta-
blir projectes de promoció educativa i de suport a les 
escoles més territorialitats.


7) Complir amb els compromisos contrets amb el 
món local en relació a l’execució del PUOSC el 2013, 
i a no fer efectiu el seu ajornament al 2014.


8) Recuperar els Plans de millora de barris, àrees ur-
banes i vil·les de Catalunya com a forma e cohesió so-
cial, dignitat i millora urbana, i dotar amb els recur-
sos suficients per satisfer als Ajuntaments o consorcis 
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afectats, la part corresponent al 2013 dels imports 
compromesos.


9) Garantir un complert desenvolupament de la Llei 
de Serveis Socials i del Sistema Català d’Autonomia 
i Atenció a la Dependència (SCAAD), evolucionant 
cap a una Xarxa de Serveis composada per Platafor-
mes Integrals de Proximitat (PIP)


10) Garantir el desplegament de la Llei dels Drets i les 
oportunitats en la Infància i l’Adolescència establint 
la cartera de serveis corresponent així com les accions 
necessàries tant des de la vessant de la protecció, 
la prevenció de les situacions de risc com des de la 
promoció d’estratègies i instruments que garanteixin 
la seva participació social en funció del seu moment 
evolutiu i maduratiu.


11) Donar suport a les Taules i/o Oficines d’interme-
diació hipotecaria municipal perquè atenguin millor 
a les famílies amb dificultats per mantenir l’habitatge 
de residència habitual.


12) Donar suport als Municipis per facilitar acords 
amb entitats financeres i per generar un fons d’ha-
bitatge social gestionat pels municipis, i en paral·lel 
poder establir sancions a les entitats financeres per 
desocupació d’habitatges de forma permanent.


Proposta de resolució núm. 8


En defensa d’uns salaris dignes i contra els processos 
de precarització de la feina


L’atur és el principal problema per als ciutadans i ciu-
tadanes de Catalunya, entenent què el treball remu-
nerat i digne és la condició principal per garantir la 
cohesió social, el benestar i, la independència i la rea-
lització de les persones. L’atur junt amb les retallades, 
provoquen un augment de les desigualtats socials i la 
inseguretat econòmica, i l’exclusió social.


Mesures com la reforma laboral aprovades pel Govern 
espanyol amb el suport de CIU provoquen pèrdua 
d’ocupació i desregularitzen el mercat de treball, no 
fomenten l’estabilitat i empitjoren les condicions de 
treball. Des de l’entrada en vigor de la reforma laboral 
hi ha 45.000 persones aturades més des de l’entrada 
en vigor de la reforma laboral. Avui tenim 350.000 
persones menors de 35 anys aturades i 85.000 majors 
de 55 anys.


A 31 de desembre de 2011 havien 3 milions persones 
ocupades. Avui 2.865.000. És a dir, tenim 135.000 
ocupats menys. Gairebé totes les noves persones ocu-
pades ho són a temps parcial. Hi ha els mateixos llocs 
de feina però repartits entre gent que té menors sala-
ris i el que és pitjor, creixen les hores extres i les hores 
extres no pagades.


El Govern de la reforma laboral ni en parla. I de polí-
tiques actives d’ocupació les xifres els retraten. La po-


lítica de Foment de l’ocupació, un 25’4% menys que 
el 2012. Despeses que inclou les polítiques actives, 
el programa d’Ocupabilitat, el programa d’Igualtat, 
qualitat i integració laboral, i el programa de Forma-
ció professional agrària i pesquera.


Aquestes lleis i polítiques afecten a tothom, però en 
especial a col·lectius ja molt vulnerables i a sectors 
econòmics lligats a l’Estat de Benestar. L’últim infor-
me del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) sobre 
el Mercat de Treball dels Majors de 45 anys publicat 
en el 2013, indica que els majors d’aquesta edat supo-
sen el 39,23% del total de les persones desocupades 
al nostre país. Un 35,42% es troben en situació d’atur 
de molt llarga durada (més de 2 anys), la conclusió és 
evident el col·lectiu te majors dificultats per a la inser-
ció laboral. S’assenyala també que durant l’últim de-
cenni, els demandants d’ocupació majors de 45 anys 
s’han incrementat en una major proporció respecte la 
totalitat dels demandants d’ocupació.


El Govern de Catalunya, ha de potenciar la reactiva-
ció econòmica, la creació d’ocupació, impulsant una 
política industrial activa i de canvi cap a nous sectors 
productius vinculats als requeriments de sostenibilitat 
com un dels motors del futur econòmic de Catalunya.


Per últim, fer esment a la necessitat de consolidació 
i creixement del tercer sector social que representa 
6.800 entitats amb 102.000 persones que hi són ocu-
pades, generador del 2,8% del PIB però que les reta-
llades i les polítiques d’austeritat estan frenant el seu 
potencial creador d’ocupació, en xifres s’han perdut 
segons els seu propi Anuari 18.000 llocs de treball. 
Cal capgirar-ho i fer polítiques socials que contem-
plin els recursos destinats a l’Estat de Benestar com 
inversió i no com a despesa i generar ocupació a l’ho-
ra que benestar i cohesió social.


Cal frenar el risc de precarització del sector per evitar 
un retorcés cap a l’economia submergida en les tasques 
de cura, riscos d abús de l’ús del voluntariat, i sobretot 
frenar els acomiadaments i reduccions salarials.


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1) Fer les gestions davant el Govern de l’Estat per a la 
derogació immediata de la reforma laboral imposada, 
injusta, inútil i ineficaç i amb conseqüències nefastes 
per a les persones treballadores ocupades, per a les 
persones treballadores en situació d’atur i per a les 
persones en situació de més vulnerabilitat.


2) Fer les gestions davant del Govern de l’Estat per 
a incrementar el Salari Mínim Interprofessional fins 
aconseguir progressivament el 60% del salari mig net 
estatal, d’acord amb el compromís subscrit per l’Estat 
a la Carta Social Europea, establint objectius inter-
medis en funció de l’evolució de l’economia.


3) Fer les gestions davant del Govern de l’Estat per 
a reformar l’article 27 de l’Estatut dels Treballadors 
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per assentar sobre noves bases la determinació anual 
del SMI i evitar que es produeixin pèrdues de poder 
adquisitiu.


4) Fer les gestions davant del Govern de l’Estat per a 
recuperar la força vinculant dels convenis, la capaci-
tat d’obligar de la negociació col·lectiva sectorial com 
instrument de solidaritat i mecanisme antidumping 
salarial i limitar els processos d’inaplicació salarial 
als supòsits en què existeixi acord entre les parts ne-
gociadores, evitant mecanismes de unilateralitat en la 
fixació de condicions salarials de qualsevol tipus.


5) Acabar amb l’estratègia econòmica de guanyar 
competitivitat mitjançant la devaluació interna, la re-
ducció salarial i la precarietat en el treball.


6) Impulsar un Pla Estratègic d’ocupació amb l’ob-
jectiu de crear ocupació en el sector de la cura als 
infants, de la dependència i autonomia personal, del 
sector escolar i d’activitats extraescolars, sanitari i so-
ciosanitari, en l’àmbit de la formació no obligatòria, 
i el suport a polítiques laborals actives, en el sector 
primari i en indústries i serveis lligats a les polítiques 
de sostenibilitat, energies renovables, economia ver-
da, en el sector R+D, TIC.


7) Millorar l’orientació laboral i ampliar l’oferta de 
formació ocupacional especialitzada teòrica i pràc-
tica que afavoreixi la reinserció laboral del col·lectiu 
de joves, dones i majors de 45 anys, posant en marxa 
accions i campanyes informatives necessàries per fo-


mentar que els empresaris valorin més positivament 
les seves competències.


8) Crear un espai de concertació entre el Govern, Par-
lament i els agents socials i econòmics més represen-
tatius de Catalunya amb la participació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya, amb l’objectiu 
de crear un Pla de Xoc per a l’ocupació juvenil, on 
ha d’especificar mesures concretes anuals amb pres-
supost específic i ha de permetre que aquestes s’inten-
sifiquin o modifiquin la seva durada en funció de les 
exigències de la realitat social. Creiem que per poder 
dur-les a terme és necessari comptar amb una dotació 
pressupostària específica i suficient, així com amb un 
sistema d’indicadors quantificables per tal d’avaluar 
les mesures implementades.


9) Dur a terme un pla de mesures de retorn pels i les 
joves que han hagut d’emigrar involuntàriament a 
l’estranger per la manca de feina i d’expectatives la-
borals.


10) Vetllar per desbloquejar el conveni d’Acció Social 
de Catalunya, el d’Atenció Domiciliària i el de Lleure 
Educatiu i Sociocultural i evitar que suposi un retro-
cés en els drets i les condicions dels treballadors del 
Sector.


Palau del Parlament, 12 de març de 2014


Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
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Propostes de resolució presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 58824)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, i Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 132 i 133 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents propostes de resolució subsegüents 
al Debat general sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats (tram. 255-00006/10).


Propostes de resolució


Proposta de resolució núm. 1


Els objectius del Pacte per a la lluita contra la pobresa 
a Catalunya, els indicadors de risc i la coordinació 
entre institucions i entitats


El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


1.1 Definir, a través del Pacte per a la lluita contra 
la pobresa a Catalunya, un objectiu ambiciós de re-
ducció dels nivells de pobresa per als propers quatre 
anys, com a mínim dels objectius que fixen els Acords 
de Lisboa.


1.2 Garantir que el Pacte per a la lluita contra la po-
bresa a Catalunya inclogui un pressupost que abasti, 
com a mínim, quatre exercicis pressupostaris i incor-
pori les actuacions i estratègiques que estan impul-
sant tan la resta d’administracions que operen al nos-
tre país com les entitats del tercer sector social, per tal 
que esdevingui un pacte realment nacional.


1.3 Definir, a través del Pacte per a la lluita contra 
la pobresa a Catalunya, indicadors estadístics de refe-
rència que permetin elaborar un informe anual sobre 
la pobresa al nostre país; tot plegat, amb desagregació 
territorial i de gènere i dades comparatives respecte el 
context de la Unió Europea.


1.4 Dinamitzar, a través dels mitjans materials i hu-
mans que resultin necessaris, l’Observatori Català 
de la Pobresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social, 
per tal que esdevingui una eina útil per a conèixer, de 
forma actualitzada, la realitat de la pobresa al nostre 
país en les seves múltiples vessants. Abocar-hi, per 
part del Govern de la Generalitat, aquella informació 
que pugui proporcionar un grau de coneixement sobre 
les situacions de pobresa, com ara les beques menja-
dor, les diferents prestacions i altres; tot plegat, amb 
desagregació territorial, xifres absolutes i relatives i 
comparativa entre peticionaris i beneficiaris reals.


1.5 Establir acords de col·laboració amb els ajunta-
ments, els consells comarcals (com ABSS que són) 
i les entitats que treballen en l’àmbit de la pobre-
sa (Creu Roja, Banc dels Aliments o Càritas, entre 
d’altres) per tal que l’Observatori i el seu portal web 
esdevinguin un espai de difusió de la informació de 
les dades estadístiques i estudis sobre la pobresa que 
recullen i elaboren tant la Generalitat de Catalunya, 
els ajuntaments, els Consells Comarcals i les entitats.


1.6 Avaluar, de forma anual, les polítiques i l’estat de 
la inclusió social al nostre país a través d’un informe 
que haurà de presentar-se i debatre’s al Parlament de 
Catalunya.


1.7 Dissenyar i implementar, a partir de la informació 
dels serveis socials, la Generalitat i les entitats, una 
història social compartida que integri tota la informa-
ció sobre la trajectòria de la persona en l’àmbit dels 
serveis socials amb l’objectiu, no només de millorar 
la gestió i l’atenció a la ciutadania, sinó també de de-
finir itineraris d’inserció social i laboral, tot garantint 
la legislació en matèria de protecció de dades. Incor-
porar l’enfocament de la trajectòria vital i l’enfoca-
ment familiar en les intervencions que van dirigides 
als infants i adolescents.


1.8 Que els pagaments a les entitats i ens locals re-
ferents a l’atenció a persones amb situació d’especial 
vulnerabilitat siguin prioritaris. Establir canals esta-
bles per tal de reaccionar davant possibles escenaris 
de manca de liquiditat.


1.9 Impulsar la creació de comissions d’àmbit local 
i dinamitzar les d’àmbit nacional entre els represen-
tants de les entitats del Tercer Sector Social i l’admi-
nistració, per tal de garantir l’aplicació de les clàusu-
les socials en els contractes de l’administració de la 
Generalitat de Catalunya; establir acords amb la resta 
d’administracions per tal d’estendre aquest operatiu al 
conjunt del país.


1.10 Redefinir, a través d’un acord amb les entitats lo-
cals, els Plans Locals d’Inclusió Social per tal de faci-
litar la seva efectivitat com a eina que permeti una in-
tervenció transversal, amb una implicació real de tots 
els agents del territori, especialment de les entitats del 
tercer sector social. Incloure, a través dels contractes 
programa, dotacions pressupostàries per a garantir la 
seva implementació, en funció de les necessitats reals 
de cada territori.


1.11 Impulsar, per al present exercici pressupostari, 
línies d’ajuts per un valor de quatre milions d’euros 
destinades a les entitats per al desenvolupament d’ac-
cions de lluita contra la pobresa i les desigualtats i per 
a la inclusió social ja sigui a través de recursos propis 
o per altres vies.


1.12 Mantenir l’actual nivell de serveis d’assistència 
jurídica gratuïta, i a rebutjar els mòduls de justícia 
gratuïta que proposa el govern de l’Estat.
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1.13 Impulsar polítiques d’execució penal i peniten-
ciàries, per afavorir la inserció social i laboral de les 
persones en situació d’exclusió social. Impulsar me-
sures de reforç i garantia al dret a l’assistència jurí-
dica gratuïta, en especial als col·lectius vulnerables.


1.14 En els darrers tres anys (2011-2012 i 2013) el Go-
vern de l’Estat ha retallat la seva aportació a progra-
mes socials a Catalunya un 92%. Catalunya pateix un 
dèficit fiscal injust i antisocial, amb uns recursos que 
genera i no retornen, i que ens són molt necessaris 
per atendre les persones del nostre país. Per això, el 
Parlament de Catalunya insta al Govern de l’Estat a 
restaurar totes les transferències finalistes destinades 
al Govern de la Generalitat de Catalunya que s’han 
minorat des del 2010 en l’àmbit de la protecció social 
i a reclamar al Govern estatal la territorialització de 
totes aquelles partides incloses en els pressupostos 
generals de l’estat de lluita contra la pobresa, ja sigui 
amb suport a les entitats o d’acció directa envers la 
ciutadania.


1.15 El Parlament de Catalunya manifesta la conve-
niència que el Govern, tots els grups parlamentaris, 
les entitats socials, sindicats, col·legis professionals i 
la resta d’actors s’impliquin en el Pacte per a la lluita 
contra la pobresa a Catalunya, per tal que esdevingui 
un full de ruta compartit per eradicar la pobresa al 
nostre país.


Proposta de resolució núm. 2


La redistribució de la riquesa: les polítiques fiscals  
i de rendes


El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


2.1 Impulsar, a partir de la tramitació parlamentària 
de la Iniciativa Legislativa de la Renda Garantida de 
Ciutadania, un model social i laboral, amb els se-
güents objectius:


a) Ordenar el conjunt de polítiques de prestacions de 
la Generalitat orientades a la integració social i labo-
ral, definir les relacions de complementarietat i sub-
sidiarietat entre les diverses prestacions, incloent les 
prestacions econòmiques i no econòmiques.


b) Crear un òrgan únic gestor del conjunt de prestaci-
ons orientades a la integració social i laboral depen-
dents de la Generalitat, amb capacitat per gestionar 
les prestacions d’altres administracions.


c) Crear un grup de treball amb la participació de tots 
els agents implicats que estudiï les propostes de ren-
des socials d’equitat i les seves possibilitats de finan-
çament.


d) Garantir que les persones o les famílies que es tro-
ben en situació de pobresa tinguin el dret a accedir a 
una Renda Garantida de Ciutadania que els asseguri 


els mínims d’una vida digna, tal i com estableix l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.


2.2 Consolidar una reforma fiscal que ens permeti 
avançar, amb els instruments de què disposi en cada 
moment el govern del nostre país, cap una major equi-
tat i garantir que tothom contribueix a sortir de la cri-
si en la mesura de les seves possibilitats.


2.3 Introduir, de forma progressiva, el concepte de 
renda familiar en totes les actuacions i ajudes dels po-
ders públics. I, en aquest sentit, ampliar per a l’exer-
cici pressupostari del 2015, el topall que dóna dret a 
les ajudes amb infant a càrrec per a totes les famílies 
amb ingressos inferiors als 16.000 euros, estudiant la 
possibilitat d’incrementar aquest llindar en els pro-
pers exercicis.


2.4 En allò que fa referència a l’actual programa de la 
Renda Mínima d’Inserció:


a. Fer efectiva la prestació a totes les persones amb la 
prestació aprovada i en llista d’espera. La prestació 
inclourà tant la prestació econòmica com els plans de 
formació i treball, com els itineraris d’inserció socio-
laboral.


b. Gestionar els pagaments endarrerits per a reduir- 
los i fer tot el possible per eliminar-los de manera pro-
gressiva al llarg del 2014.


c. Garantir la recuperació del dret a la prestació de la 
RMI una vegada hagi finalitzat la contractació labo-
ral que va originar la suspensió temporal.


d. Revisar el sistema d’indicadors, valoració, control i 
avaluació d’activitat i de resultats del programa de la 
RMI, per a tenir un coneixement de la població total 
subjecta de ser-ne beneficiària i la població realment 
atesa.


e. Avaluar el resultat del primer programa de forma-
ció i treball una vegada hagi conclòs el primer torn 
de beneficiaris i presentar-ne una segona convocatò-
ria pel 2014, dotant el programa amb 10 M€ (el do-
ble de pressupost de l’any 2013), i garantint que els 
seus beneficiaris es reincorporin a tots els efectes al 
programa de RMI de manera automàtica una vegada 
finalitzat el Programa de Treball i Formació si no han 
aconseguit la inserció laboral.


f. Efectuar a través del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya, una diagnosi de l’ocupabilitat i un itinerari per-
sonalitzat d’inserció per a tots els beneficiaris de la 
RMI que s’escaigui en el termini d’un any.


g. Avaluar l’establiment del complement salarial per 
als beneficiaris de la RMI inserits al mercat de treball 
de tal forma que la inserció laboral sempre suposi un 
incentiu econòmic respecte la percepció de la RMI i 
no impliqui una pèrdua de drets de percepció de la 
RMI si s’extingís la inserció laboral.
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Garantir la diferència entre el salari íntegre del con-
tracte i la prestació assignada quan un preceptor de 
RMI obtingui un contracte de treball, si el salari està 
per sota de la prestació econòmica de la RMI que te-
nia assignada.


h. Establir un programa de xoc per a intensificar les 
actuacions d’inserció sociolaboral de les persones 
amb més de cinquanta mesos de percepció de la pres-
tació.


i. Revisar les condicions dels titulars de la RMI per a 
saber si són possibles beneficiaris de prestacions no 
contributives, prestacions per discapacitat o qualsevol 
altre tipus de prestació.


j. Posar en marxa, en un termini de 6 mesos, un sis-
tema d’informació únic que permeti un seguiment 
personalitzat i la coordinació de les actuacions dels 
agents que intervenen en els plans individualitzats 
d’inserció.


Proposta de resolució núm. 3


L’accés al treball com a instrument bàsic d’inclusió 
social


El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


3.1 Presentar durant l’actual període de sessions un 
projecte de llei d’Ocupació de Catalunya i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, que, entre d’altres objectius 
tingui:


a. Establir el dret subjectiu de la persona aturada a 
rebre serveis d’orientació, formació i inserció laboral.


b. Fixar el principi d’inclusió social per mitjà del tre-
ball i l’activitat d’interès social, orientant el conjunt 
d’actuacions per a la inserció social i laboral a la ciu-
tadania activa i a la plena autonomia personal.


c. Establir la coordinació del servei d’ocupació de 
Catalunya amb els serveis socials per a poder establir 
un contínuum entre polítiques d’ocupació i polítiques 
socials que prioritzi, per aquest ordre: la inserció la-
boral ordinària, la inserció laboral incentivada i l’ac-
tivitat d’interès social, per mitjà de la participació 
comunitària, amb activitats formatives per al desen-
volupament de la persona i l’enfortiment de la cohesió 
social.


d. Definir les bases d’una política de requalificació 
per aturats de llarga durada amb poca formació.


e. Establir la participació del sistema d’ocupació de 
Catalunya en el sistema de formació professional in-
tegrada per tal que totes les activitats formatives con-
dueixin a l’obtenció de certificacions professionals 
útils per a la construcció del currículum professional i 
l’obtenció de títols oficials.


f. Garantir la participació del tercer sector social al 
sistema d’ocupació de Catalunya i del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya.


3.2 Prioritzar els col·lectius de més difícil ocupabilitat 
en els convenis de col·laboració que s’estableixin amb 
agències de col·locació privades.


3.3 Impulsar a través de la formació d’adults el co-
neixement de la llengua per tal d’afavorir el procés 
d’alfabetització de les persones en atur de llarga du-
rada i alhora fer possible que puguin accedir al gra-
duat d’Educació Secundària. En aquest sentit, es dis-
senyarà un programa pilot a deu centres docents de 
Catalunya, adreçat a pares i mares, d’entre 25 i 40 
anys, que no tinguin el graduat d’ensenyament secun-
dari obligatori i amb fills escolaritzats en algun curs 
de l’educació obligatòria, per tal que puguin obtenir 
l’esmentat graduat.


3.4 Reforçar els recursos destinats a la inserció de 
col·lectius desafavorits al mercat laboral a través dels 
punts d’orientació i inserció (POIN) i els programes 
de treball amb suport (TAS) per tal de tendir al nivell 
de suport del 2011.


Reclamar al Govern de l’Estat la transferència dels re-
cursos necessaris destinats a la inserció de col·lectius 
desafavorits al mercat laboral, per tal que d’aquesta 
manera es puguin realitzar els programes de POIN, 
punts d’orientació i inserció, i TAS, programes de tre-
ball amb suport.


3.5 Desenvolupar normativament la regulació de les 
pràctiques laborals amb objectius formatius per a 
les persones amb discapacitat i problemes de salut 
mental.


3.6 Modificar les convocatòries TAS/POIN tendint a 
que siguin plurianuals i surtin a inicis d’any.


3.7 Pel que fa a les entitats d’inserció sociolaboral 
que presten serveis socials d’inserció sociolaboral, 
d’orien tació, formació i intermediació laboral a l’em-
presa ordinària dirigits a persones amb risc d’exclu-
sió social, ordenar i unificar totes les convocatòries 
d’ajuts per a les entitats i establir convenis amb aques-
tes entitats a partir d’aquesta unificació i treballant 
una part en bestreta i l’altra per resultats.


3.8 Exigir al Govern de l’Estat:


a. Que estableixi un sistema de bonificacions i sub-
vencions salarials anàleg al que existeix per al treball 
especial orientat a la inserció de persones amb alt risc 
d’exclusió social.


b. Que estableixi una bonificació del 100% de la quo-
ta de la Seguretat Social per a tots els llocs de treball 
creats en empreses d’inserció per a persones amb risc 
d’exclusió social.


c. El traspàs de les partides previstes per a dedicar al 
finançament d’agències de col·locació.
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d. El traspàs dels recursos de formació continuada 
de la Comissió Nacional Tripartida al Consorci de la 
Formació Continuada.


3.9 Estudiar amb tots els instruments jurídics pos-
sibles per emprendre mesures contra l’aplicació del 
RDL 1/2013 de refosa de la legislació referida a per-
sones amb discapacitat, atès que significa un retro-
cés en les polítiques d’inserció laboral i integració 
d’aquest col·lectiu i insta el Govern a negociar amb el 
Govern de l’Estat la seva modificació.


3.10 Aprovar el Pla de polítiques actives per a les per-
sones amb discapacitat i presentar-lo davant el Parla-
ment en els propers 6 mesos, incloent-hi les polítiques 
respecte a la inserció de les persones amb discapacitat 
al món laboral i les polítiques sobre el treball protegit, 
amb les següents característiques:


a. Compartit amb el sector representatiu dels Centres 
Especial de Treball (CET) i les associacions de perso-
nes amb discapacitat.


b. Integrador dels treballadors amb discapacitat en 
l’entorn laboral en general, tant en el treball protegit 
com en el no protegit


c. Reforçant els aspectes que garanteixin la seva per-
durabilitat, productivitat, gestió empresarial, profes-
sionalitzador de la gestió, transparència, personalitat 
jurídica pròpia de CET, fomentant l’agrupació de 
CET.


d. Amb la incorporació de l’aplicació de clàusules 
socials als contractes públics i privats amb vinculació 
a les administracions.


e. Ajustat a les necessitats individuals. Amb mesures 
adequades a superar les limitacions inherents a cada 
tipologia i grau de discapacitat.


f. Amb atenció prioritària a les persones amb espe-
cials dificultats.


3.11 Mantenir els ajuts als Centres especials de treball 
d’iniciativa social, assegurant la subvenció del cost 
salarial en funció del grau de discapacitat entre el 42 i 
el 52% del salari mínim interprofessional per als tre-
balladors amb discapacitat amb especials dificultats.


3.12 Acordar amb les entitats del sector els criteris 
d’incorporació de nous llocs de treball ocupats per 
persones amb discapacitat amb especials dificultats a 
la subvenció del cost salarial.


3.13 Instar al Govern de l’Estat a aportar els recursos 
necessaris per a fer possibles les polítiques de suport 
a la inserció laboral d’aquests col·lectius.


3.14 Vetllar perquè els criteris de repartiment de re-
cursos en la Conferencia Sectorial no perjudiquin 
Catalunya, especialment actualitzant les dades.


3.15 Detectar, en les entrevistes inicials dels serveis 
d’orientació del SOC, les persones demandants d’ocu-


pació i/o en les accions d’orientació de nivell bàsic a 
les persones que estiguin en situació o en risc d’ex-
clusió social, per tal de ser derivades a les accions 
ocupacionals oportunes.


3.16 Situar com a col·lectius prioritaris en les convo-
catòries dels diferents programes ocupacionals les 
persones en risc o en situació d’exclusió social.


3.17 Impulsar itineraris d’inserció per a persones be-
neficiàries de l’RMI.


3.18 Incentivar la contractació de persones beneficià-
ries de la RMI en l’empresa ordinària mitjançant ajuts 
econòmics directes.


Proposta de resolució núm. 4


La garantia del dret a l’habitatge


El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


4.1 Presentar, abans de sis mesos, una reforma legis-
lativa que defineixi les característiques de l’habitatge 
protegit; especialment en allò que fa referència a do-
nar resposta a l’article 179 de la Llei 9/2011, del 29 de 
desembre, de promoció de l’activitat econòmica, que 
insta a promoure la redacció del reglament que des-
plegui el règim jurídic dels habitatges amb protecció 
oficial.


4.2 Millorar la gestió del calendari de les convocatò-
ries de serveis o programes de suport a l’habitatge per 
tal que surtin, com a molt tard, a principis de gener 
i finalitzin a finals de desembre, sempre que estigui 
habilitat el pressupost corresponent.


4.3 Concretar un parc d’habitatge social suficient 
i coherent amb les necessitats presents i futures del 
país. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya no iniciarà cap operació massiva de venda 
d’habitatges socials provinents del patrimoni immo-
biliari de l’Institut Català del Sòl i, en qualsevol cas, 
garantir la funció social d’aquests immobles i adoptar 
totes les mesures i els mitjans necessaris per a garan-
tir una gestió adequada i eficaç dels habitatges socials 
de titularitat pública, atesa la necessitat de constituir 
un parc d’habitatge social suficient i coherent amb les 
necessitats presents i futures del país.


4.4 Aprovar, prioritàriament el 2014 i en qualsevol cas 
en el termini de dos anys, el Pla territorial secto rial 
d’habitatge que concreti el compliment del mandat de 
solidaritat urbana que estableix la Llei 18/2007, del 
28 de desembre, del dret a l’habitatge.


4.5 Crear, abans del final del 2014, el Fons Social 
d’habitatge, dotat amb habitatges procedents del parc 
d’immobles no ocupats de les entitats financeres inter-
vingudes i la SAREB, amb l’objectiu de destinar-los 
al lloguer social. Aquest Fons s’haurà de gestionar 
concertadament entre la Generalitat, les administra-
cions locals i les entitats socials, quan les entitats fi-
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nanceres hagin fet efectiva la cessió d’aquests habitat-
ges, i haurà de destinar els esforços, prioritàriament, 
a les unitats familiars amb infants, gent gran o perso-
nes amb discapacitat a càrrec.


4.6 Elaborar un Informe anual de població mal allot-
jada de Catalunya, amb un especial incís en els riscos 
d’exclusió social i pobresa residencial infantil, de gent 
gran o persones amb algun tipus de discapacitat. I a 
partir d’aquest, un pla que concreti les actuacions de 
totes les administracions per fer front a la problemàti-
ca de les persones sense sostre.


4.7 Establir, a través de la modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum (ac-
tualment en fase de tramitació al Parlament de Ca-
talunya), l’obligatorietat de la mediació entre deutor 
i entitat financera abans de procedir a qualsevol llan-
çament i l’exigència d’un Informe dels serveis socials 
bàsics i la Junta Arbitral de Consum sobre els riscos 
socials, que haurà de ser lliurat al Jutge abans de pro-
cedir a qualsevol desnonament en els casos d’habitat-
ge habitual.


4.8 Fer efectiu el dret al reallotjament (d’acord amb 
allò que estableix el Tribunal Europeu) en els casos 
de famílies desnonades amb infants, gent gran o per-
sones amb discapacitat a càrrec. En aquest sentit, la 
Generalitat haurà de garantir aquest dret a través de 
la mesa de valoració per a situacions d’emergències 
econòmiques i socials, les prestacions econòmiques 
d’urgència per al pagament de lloguer i la mediació 
pel lloguer social.


4.9 Desplegar, a nivell territorial, taules de desnona-
ments, formades per representants del Departament 
competent de la Generalitat, els ens locals i les enti-
tats del tercer sector social.


4.10 Impulsar les oficines d’Ofideute i de l’Agència 
Catalana de Consum com a elements d’assessorament 
i mediació davant risc de desnonament.


4.11 Incorporar mesures i estratègies i desenvolupar 
mètodes de treball en els supòsits d’intervenció del 
Cos de Mossos d’Esquadra en desnonament per raó 
de pobresa.


4.12 Proposar mesures en la legislació estatal per a 
poder donar solucions efectives a les persones i famí-
lies sobreendeutades per préstecs hipotecaris.


4.13 Ampliar arreu del territori el Servei d’assessora-
ment i intermediació sobre el deute hipotecari (Ofi-
deute) adreçat a les famílies i persones amb dificultats 
de pagament de les quotes d’amortització hipotecària 
i/o del lloguer de l’habitatge habitual.


4.14 Donar suport a les persones i famílies amb in-
gressos baixos per a que puguin afrontar el pagament 
del lloguer.


4.15 Ampliar el nombre d’ajuts econòmics urgents a 
les persones i famílies amb risc de pèrdua de l’habi-
tatge per atendre deutes de lloguer o d’amortització 
hipotecària, o que han patit la pèrdua del seu habi-
tatge.


4.16 Ampliar el nombre d’ajuts econòmics per a que 
les persones i famílies inquilines d’habitatges públics 
amb dificultats per a fer efectives les rendes del llo-
guer puguin mantenir l’habitatge.


4.17 Donar suport econòmic a les entitats que dispo-
sen d’habitatges d’inclusió social, adreçats a les per-
sones més vulnerables (Xarxa d’inclusió).


4.18 Posar a disposició de les entitats socials habitat-
ges en regim de lloguer per a que els gestionin i així 
ampliar els habitatges d’inclusió destinats a emergèn-
cies socials.


4.19 Facilitar l’accés a l’habitatge a les persones en 
situació d’emergència social a través de la Mesa 
d’emergències de l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya i de les meses d’emergències municipals.


4.20 Treballar per a obtenir habitatges del parc privat 
per a destinar-los a lloguer social (Xarxa de media-
ció).


Proposta de resolució núm. 5


L’accés als serveis de primera necessitat


El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


5.1 Incrementar el suport als ens locals per a ajuts 
d’urgència social en funció de l’evolució de les neces-
sitats reals. Facilitar, a través de les entitats d’inicia-
tiva social, ajuts puntuals a les famílies vulnerables 
per tal de fer front a les necessitats bàsiques, com ara 
lleure infantil, pagament de llibres o roba.


5.2 Aprovar, a través de la Taula de Distribució So-
lidària, un mapa dels recursos destinats a garantir el 
dret a l’alimentació (menjadors socials, kits de pri-
mera necessitat, centres de distribució d’aliments i 
altres), fer-ne difusió, incloure’ls en els contractes/
programa amb els ens locals per tal de garantir la 
seva suficiència i dissenyar, de comú acord amb les 
entitats municipalistes, un pla de desplegament per tal 
de garantir la seva implementació arreu del territori, 
sempre d’acord amb les necessitats detectades pels 
serveis socials.


5.3 Aprovar, abans de sis mesos, la nova Cartera de 
Serveis Socials per tal d’incloure, entre d’altres, el 
dret a l’alimentació a través dels serveis i recursos de 
distribució d’aliments.


5.4 Potenciar que les entitats que presten el servei de 
distribució d’aliments tinguin la infraestructura i el 
suport logístic necessari per emmagatzemar i distri-
buir producte fresc i congelat.
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5.5 Treballar activament, mitjançant la Taula soli-
dària d’aliments, per tal de garantir i assegurar una 
correcta distribució d’aliments a les persones neces-
sitades.


5.6 Mantenir la destinació dels excedents de fruites i 
hortalisses retirats del mercat a les institucions sense 
ànim de lucre.


5.7 Mantenir els ajuts actuals a la transformació en 
suc de la fruita retirada del mercat i destinada a la 
distribució gratuïta per a les persones necessitades.


5.8 Convocar, de forma immediata, la Taula sobre 
pobresa energètica per tal d’avançar en la concerta-
ció entre administració i operadors implicats i definir 
solucions que permetin fer front a una problemàtica 
creixent.


5.9 En la línia del treball iniciat per la Generalitat 
de Catalunya per lluitar contra la pobresa energèti-
ca, presentar, en el termini màxim de tres mesos, un 
informe d’avaluació del Decret llei 6/2013, del 23 de 
desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, del Codi de consum; i, a partir d’aquest, 
presentar, abans del 31 de setembre, un nou decret de 
modificació que ampliï el període d’aplicabilitat a tot 
l’any, simplifiqui substancialment els tràmits i incor-
pori la possibilitat d’establir ajuts per aquelles perso-
nes que no arribin a l’1,5 de renda de suficiència de 
Catalunya i no puguin fer front al deute.


5.10 Impulsar la creació d’un Banc Cooperatiu d’Ener-
gia, en col·laboració amb les administracions locals  
i el tercer sector, per tal de donar suport a persones i  
famílies en situació de pobresa energètica, a través 
de la promoció de l’estalvi i l’eficiència energètica, tot 
fomentant el canvi de comportament entre consumi-
dors i usuaris tant dels equipaments públics com de 
les pròpies llars.


5.11 Avançar en la incorporació de criteris socials en 
el sistema tarifari de l’aigua que tinguin en compte 
la capacitat econòmica de les persones, revisant els 
criteris d’aplicació de la rebaixa del cànon de l’aigua i 
adaptant-los a les condicions actuals de pobresa, i im-
pulsar acords i mecanismes de concertació amb ad-
ministracions locals i empreses per a divulgar aquests 
criteris i facilitar la seva implementació.


5.12 Desenvolupar les actuacions promogudes per 
l’ACA, destinades a protegir els usuaris amb menys 
capacitat d’ingressos, potenciant alhora la difusió i 
informació d’aquestes mesures.


5.13 Proposar als ajuntaments i ens locals, compe-
tents del subministrament d’aigua domiciliari, que 
informin als ciutadans de les mesures que les dife-
rents administracions apliquen per a les famílies en 
situació vulnerable.


5.14 Apostar per una estructura del cànon de l’aigua 
que permeti ampliar els col·lectius més desfavorables, 


revisant els criteris d’aplicació de la rebaixa del cànon 
de l’aigua i adaptant-los a les condicions actuals de 
pobresa.


5.15 Impulsar, a través de l’oferta pública i dels acords 
amb els sectors privats, la incorporació progressiva 
del concepte de renda familiar per fomentar la par-
ticipació en les activitats culturals, esportives i de 
lleure per tal de garantir un accés universal a aquests 
àmbits fins arribar a la gratuïtat d’accés a les activi-
tats, serveis i punts d’accés públic a internet dels equi-
paments culturals per a les persones en situació o risc 
d’exclusió social.


5.16 Impulsar la col·laboració entre les administra-
cions i els sectors implicats per facilitar la inclusió 
social a través de la cultura.


Proposta de resolució núm. 6


La prevenció dels riscos en matèria de salut


El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


6.1 Desenvolupar un programa d’urgència per aquells 
infants que tipifiquen des del sistema de salut amb 
el factor de risc del codi de circumstàncies socials i 
econòmiques que poden arribar a causar malnutrició. 
Aplicar, de forma immediata, el protocol de detecció 
de casos de malnutrició, que haurà d’avaluar la cau-
sa i, a partir d’aquesta, establir mesures urgents per 
aquells infants en els que aquesta causa estigui vin-
culada a la situació econòmica de la unitat familiar.


6.2 Prioritzar, dins el desenvolupament operatiu del 
Pla Interdepartamental de Salut Pública, aquells as-
pectes que relacionen la Salut amb els factors socio-
econòmics i la desigualtat social.


6.3 Desplegar territorialment el Pla interdepartamen-
tal de Salut Pública posant especial atenció a les per-
sones en situació de vulnerabilitat.


6.4 Desenvolupar amb urgència l’estudi específic per 
a Catalunya del nostre sistema sanitari en front la 
crisi econòmica, partint de la publicació per part de 
l’OMS de l’Informe Salut, sistemes sanitaris i la crisi 
econòmica a Europa i de la Segona Conferència d’Os-
lo sobre l’impacte de la crisi per introduir l’Estratègia 
2020 a les polítiques públiques amb l’objectiu d’afec-
tar positivament sobre la salut.


6.5 Desplegar l’Observatori sobre els efectes de la 
crisi econòmica en la salut de la població per tal de 
detectar i abordar situacions de risc.


6.6 En el marc dels canvis introduïts pel Govern de 
l’Estat amb l’aprovació del Reial decret llei 16/2012, 
de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sos-
tenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la 
qualitat i la seguretat de les seves prestacions:
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a) Garantir l’accés universal de la ciutadania al siste-
ma sanitari públic


b) Introduir, de forma immediata, actuacions per fer 
front als nous copagaments imposats pel govern espa-
nyol per tal que no puguin ser mai una barrera d’accés 
al dret a la salut i que es garanteix en tot moment que 
seran assumits pel sistema sanitari català.


6.7 Garantir unes llistes d’espera transparents que mai 
suposin un desavantatge per aquelles persones que no 
tenen cap altre mitjà que el sistema públic per accedir 
a la intervenció necessària per la seva salut (igualtat 
de condicions d’accés per tothom, només sota criteris 
clínics contrastables).


6.8 Reduir les llistes d’espera de diagnòstic que asse-
gurin que cap persona, pel sol fet de només dependre 
del sistema públic, pugui ser perjudicada pel tracta-
ment de la seva possible malaltia.


6.9 Desplegar territorialment i avaluar continuada-
ment els resultats de salut i socials del Pla de Salut 
Catalunya 2011-2015 en la població tenint en compte 
la seva distribució per edat, sexe i condició social, per 
identificar possibles necessitats de focalitzar actua-
cions per grups de població. Presentar anualment al 
Parlament de Catalunya aquesta informació mitjan-
çant l’Informe de Salut de Catalunya.


6.10 Millorar les condicions de vida de la població a 
partir de la detecció de necessitats i implementació 
d’accions adreçades a la disminució de les desigual-
tats en salut a través del manteniment del Programa 
Salut als Barris i el suport a les accions comunitàries 
que es desenvolupen en el territori.


Proposta de resolució núm. 7


La pobresa en la infància i l’adolescència


El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


7.1 D’acord amb el que preveu el Decret 142/2010, 
11 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de serveis 
socials i davant la necessitat de garantir a tots els in-
fants i adolescents un nivell bàsic de benestar, a tots 
nivells, necessitats de caràcter físic/biològic, necessi-
tats cognitives i necessitats emocionals i socials, defi-
nir i aprovar un nou model dels serveis d’intervenció 
socioeducativa no residencial per a infants i adoles-
cents en risc i les seves famílies, com a servei preven-
tiu que reforci les accions d’intervenció integral amb 
la família.


7.2 Assegurar un augment anual, en termes absoluts, 
de la despesa pública destinada a polítiques d’infàn-
cia, amb l’objectiu d’apropar-nos, el més aviat possi-
ble, a la mitjana europea (que per l’any 2009 era d’un 
2,27% del PIB).


7.3 Presentar, en el termini màxim d’un mes, un ca-
lendari de desplegament de la Llei 14/2010, del 27 


de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència.


7.4 Garantir que el servei de menjador escolar es-
devingui un instrument bàsic per assegurar una ali-
mentació equilibrada als infants en situació de dèficit 
alimentari durant el curs escolar i establir per a la 
present legislatura, una partida econòmica als pres-
supostos que asseguri beques al 100% del cost del 
menjador escolar per aquelles famílies en aquesta 
situació.


7.5 Fixar unes bases comunes de concessió de beques 
menjador per al curs 2014-2015 per a tots els Consells 
comarcals, prioritzant el nivell de renda de les famí-
lies i que prevegin la flexibilitat necessària del siste-
ma i dels pagaments per tal de fer front a les situaci-
ons canviants de les famílies al llarg del curs escolar.


7.6 Definir i impulsar, de comú acord amb les entitats 
socials i els ens locals, nous instruments per evitar 
que cap alumne, per motius econòmics, sigui privat 
de les activitats de lleure.


7.7 Facilitar com a possible recurs addicional, con-
juntament amb el municipis, l’obertura d’alguns dels 
menjadors escolars de primària a alumnes de secun-
dària en situació de dèficit alimentari en aquells casos 
que determinin els serveis socials.


7.8 Presentar abans de dos mesos un pla per garantir 
l’accés a activitats de lleure en el període no lectiu, 
que inclogui la cobertura de les necessitats alimentà-
ries als infants i adolescents en situació de risc.


7.9 Impulsar els centres oberts com a punts per a in-
troduir hàbits alimentaris i de capacitació familiar i 
fer-ne difusió a través dels serveis socials bàsics.


7.10 Iniciar de manera immediata els treballs amb els 
Consells comarcals i els representants dels ens locals 
per modificar els decrets 160/1996 i 161/1996 sobre 
el servei escolar de menjador i el servei escolar de 
transport escolar per tal d’adequar-los a l’article 6 de 
la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació que es-
tableix ajuts als alumnes que visquin en poblacions 
sense escola, en nuclis de població allunyats o en zo-
nes rurals atenent la naturalesa del desplaçament i el 
nivell de renda de les famílies.


7.11 Garantir que els mitjans de comunicació públics 
facin difusió dels serveis o recursos de prevenció, de-
tecció i protecció existents per evitar els maltracta-
ments a infants o adolescents.


7.12 Intensificar els serveis de suport i atenció al jo-
vent ex tutelat i estudiar la possibilitat d’ampliar, per 
a l’exercici pressupostari del 2015, fins als vint-i-cinc 
anys l’edat de cobertura de les prestacions i els ser-
veis de suport destinat al jovent ex tutelat, atenent a 
l’increment en l’edat d’emancipació que s’ha produït 
en els darrers anys i al percentatge d’atur (del 57%) 
que afecta els menors de vint-i-cinc anys.
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7.13 Definir un referent clar i individualitzat per a 
cada infant tutelat i ex tutelat.


7.14 Definir amb claredat els recursos sanitaris i psi-
cològics inclosos en els expedients econòmics dels 
infants tutelats per tal d’evitar les desigualtats en 
l’atenció i garantir una atenció adequada a les seves 
necessitats.


7.15 Ampliar la reserva de places de colònies, casals 
i altres activitats de lleure per als períodes de vacan-
ces destinats als infants tutelats per tal de garantir la 
igualtat d’oportunitats.


7.16 Promoure l’obertura dels centres oberts en el pe-
ríode de vacances escolars, especialment d’estiu, en 
aquells territoris on es detecti aquesta necessitat, ga-
rantint-ne les necessitats bàsiques d’alimentació.


7.17 Continuar el projecte de promoció escolar en co-
responsabilitat amb els municipis, per tal de contribu-
ir a l’èxit educatiu de l’alumnat d’ètnia Gitana.


7.18 Actualitzar la classificació dels centres educatius 
del servei d’Educació de Catalunya en funció de les 
característiques socioeconòmiques de la zona, que 
han de tenir en consideració els indicadors de nivell 
socioeconòmic de les famílies dels alumnes, nombre 
d’alumnes amb necessitats educatives específiques i 
alumnat nouvingut, per tal d’establir les mesures de 
suport específiques oportunes.


7.19 Desenvolupar, a través del Departament d’Ense-
nyament i el Departament d’Empresa i Ocupació, el 
Programa de Segones Oportunitats i establir el mapa 
que permeti atendre a noves realitats socials arreu de 
Catalunya.


7.20 Per fer efectiva l’escolarització equilibrada, i per 
tal d’evitar la discriminació d’alumnes procedents 
de famílies en situació econòmica més desafavorida, 
convocar, per part del Departament d’Ensenyament, 
una subvenció destinada a finançar activitats desen-
volupades pels centres no cobertes pel concert edu-
catiu.


Proposta de resolució núm. 8


La pobresa i les desigualtats en el jovent


El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


8.1 Revisar les bases de les Beques Equitat per tal de 
fer més progressiu el cost i facilitar l’accés a la forma-
ció universitària.


8.2 Introduir el fraccionament en els pagaments dels 
estudis superiors per adaptar-se a les necessitats dels 
estudiants.


8.3 Agilitzar el procediment de sol·licitud de beques 
i accelerar la seva resolució per tal que es puguin fer 
efectives més aviat.


8.4 Reforçar un sistema de beques per als estudis de 
FP vinculat a la renda familiar.


8.5 Garantir la bonificació de la matrícula universi-
tària per a les famílies monoparentals, fent efectiu el 
seu acostament a les nombroses.


8.6 Incrementar les persones beneficiàries de l’apli-
cació de la Garantia Juvenil a través del Programa 
Inserjoves.


8.7 Convocar de forma immediata el Grup de treball 
d’Ocupació Juvenil, constituït el passat 13 de gener, 
en l’àmbit del Consell de Relacions Laborals.


8.8 Incrementar, per al 2015, els recursos destinats a 
les polítiques actives d’ocupació juvenil.


8.9 Supervisar, des d’Inspecció de Treball, els con-
tractes formatius i les restants modalitats de contrac-
tació d’utilització més freqüent per a treballadors 
joves, a fi d’evitar la contractació fraudulenta i la pre-
carització del jovent.


Proposta de resolució núm. 9


La pobresa en el col·lectiu de la gent gran


El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


9.1 Lluitar contra l’aïllament de les persones grans a 
través del treball comunitari, en coordinació amb els 
serveis socials bàsics i les entitats socials. Impulsar, 
a través dels contractes/programa amb els ens locals, 
els instruments que permetin fer front als riscos de-
rivats de la gent gran que viu sola, com ara la tele-
assistència, els àpats a domicili, l’acompanyament del 
voluntariat, els treballadors familiars o altres, espe-
cialment per als més vulnerables.


9.2 Reforçar els mecanismes de detecció de la violèn-
cia exercida contra la gent gran; i establir nous ins-
truments, a través de la Comissió Interdepartamental, 
els serveis socials i els agents socials implicats, per 
tal d’arribar a aquells casos que actualment no es de-
tecten.


9.3 Elaborar i aprovar en el termini de 6 mesos un 
procediment que reguli i garanteixi l’accés a les pres-
tacions econòmiques vinculades al servei d’Atenció 
residencial per a aquelles persones en situació d’espe-
cial vulnerabilitat econòmica.


9.4 Ampliar, a través de convenis amb les residències 
de titularitat privada o mitjançant les places públi-
ques, l’obertura dels menjadors de les mateixes per a 
les persones grans que ho necessitin.


Proposta de resolució núm. 10


Garantia del dret a la mobilitat


El Parlament de Catalunya manifesta que, en el con-
text econòmic actual, és basic garantir el dret a la mo-
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bilitat de tots els ciutadans. En conseqüència, insta el 
Govern de la Generalitat a:


10.1 Mantenir la prioritat de la política de tarifació 
social en el sistema de transport públic integrat de 
Catalunya.


10.2 Assegurar les aportacions a les ATM per al man-
teniment dels sistemes tarifaris integrats de la Regió 
metropolitana de Barcelona, Camp de Tarragona, 
Lleida i Girona i a la resta de serveis de transport de 
viatgers mitjançant els contractes de compensació 
d’obligacions de servei públic amb els operadors de 
transport per carretera i per ferrocarril per a garantir 
una oferta de transport públic en tot el territori a la 
que puguin accedir el conjunt de la ciutadania.


10.3 Mantenir la inversió destinada a la tarifació so-
cial i els ajuts a ens locals per al manteniment de dels 
serveis de transport introduint polítiques socials.


10.4 Donar suport a l’accés al transport públic dels 
col·lectius desafavorits, a través de les bonificacions 
tarifàries a persones jubilades i pensionistes i a dis-
capacitats en col·laboració amb les administracions 
locals i mantenint les bonificacions a les persones que 
es troben en situació d’atur.


10.5 Mantenir les bonificacions a per a famílies nom-
broses i monoparentals.


10.6 Mantenir els abonaments específics per a joves.


10.7 Mantenir la gratuïtat del transport públic als me-
nors a través de la targeta T-12 en els àmbits tarifaris 
integrats.


10.8 Afavorir l’establiment en els àmbits no integrats 
de nous títols de transport bonificats per als usuaris 
que fan un ús recurrent del sistema de transports en 
tant no es procedeix al desenvolupament del projecte 
d’integració tarifària en el conjunt del territori.


10.9 Impulsar en el marc de la futura T-Mobilitat, a 
partir de l’any 2015, abonaments amb tarifa plana a 
preu reduït per a les persones que rebin la prestació 
d’atur o la Renda Mínima d’Inserció, així com una 
T-Jove anual de 14 a 29 anys.


Palau del Parlament, 12 de març de 2014


Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC
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Propostes de resolució presentades 
pel Grup Parlamentari Socialista  
(reg. 58825)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat gene-
ral sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats 
(tram. 255-00006/10).


Propostes de resolució


Proposta de resolució núm. 1


Pel que fa a la situació i les polítiques econòmiques


L’augment imparable en els darrers anys de les desi-
gualtats econòmiques i socials a Catalunya no és una 
conclusió acadèmica, és una realitat quotidiana que 
podem visualitzar fàcilment a partir de la distingible 
bretxa entre les persones riques i pobres del nostre 
país. En aquest sentit, Catalunya cada any que passa 
està més lluny d’Europa: si fins el 2009 els nostres ni-
vells de desigualtat eren inferiors als del resta de l’Es-
tat i als del conjunt d’Europa, a partir del 2010 l’índex 
de Gini augmenta i al 2011 observem un creixement 
de la desigualtat en la distribució de la renda a un rit-
me més accelerat a Catalunya que a la resta d’Espa-
nya i el conjunt d’Europa. Per tant, podem concloure 
que som un dels territoris en els què s’està produint 
amb més contundència un ràpid empobriment part 
del conjunt de la societat alhora que un creixement 
de la distància entre els ciutadans que més tenen i els 
que menys.


Les últimes dècades han estat marcades per la idea de 
que les desigualtats eren un cost que les economies 
havien d’assumir si volien créixer. Però l’acumulació 
de les desigualtats ha estat una de les causes de la 
crisi. Arreu dels països industrials, els salaris no han 
pujat tant com la productivitat i els i les treballado-
res havien de recórrer al deute per mantenir el poder 
adquisitiu. Això ha anat acompanyat d’una expansió 
massiva del sector financer i ha generat un creixement 
important dels nivells de deute privat.


Lluny d’abandonar les idees que ens han portat a una 
crisi financera i posteriorment a una crisi social, la 
dreta s’ha aprofitat de la conjuntura, de la crisi, per 
aprofundir en el seu projecte. Això ha suposat per una 
banda, austeritat: és a dir, retallades als serveis públics, 
a la sanitat, a la educació, a les pensions, a les pres-
tacions d’atur, a la dependència; i per una altra ban-
da, l’eufemisme de la devaluació interna: reduccions  
salarials com a base de que aquesta és la fórmula per 


guanyar competitivitat. Aquesta combinació de polí-
tiques, austeritat sumada a la menys capacitat adqui-
sitiva, ha provocat una forta pujada en els nivells de 
pobresa allà on s’han aplicat i especialment al nostre 
país.


Avui, després de les greus dades sobre la desigualtat i 
la pobresa a Europa, Espanya i Catalunya, les recep-
tes dels governs segueixen essent les mateixes, sense 
canvi de rumb que permeti pensar en la millora del 
patiment de tantes persones i famílies.


Així doncs, davant aquesta situació, es proposa la se-
güent Proposta de resolució: 


El Parlament de Catalunya: 


1. Denuncia que les polítiques d’austeritat aplicades 
pels governs de dretes a Europa, Espanya i Catalunya 
han provocat un greu retrocés en els drets i els serveis 
públics que conformen l’estat del benestar.


2. Denuncia la desigual distribució dels costos de la 
crisis que han comportat greus desigualtats i un aug-
ment de la pobresa a Europa, Espanya i Catalunya.


3. Constata la necessitat d’un nou pacte social a nivell 
europeu per garantir una Europa del benestar univer-
sal i de la plena ocupació.


4. Insta el Govern a la realització d’una reforma fis-
cal en profunditat a tots els nivells, per garantir un 
equilibri més just entre els impostos al capital i els 
impostos al treball, així com per lluitar efectivament 
contra el frau i la evasió fiscal.


5. Insta el Govern a revisar els beneficis fiscals exis-
tents, especialment els que tenen a veure amb impos-
tos relacionats amb el capital.


6. Insta el Govern a participar activament en les ne-
gociacions amb l’Estat per l’assoliment d’un nou fi-
nançament que garanteixi un model més just i més 
recursos per a Catalunya.


Proposta de resolució núm. 2


Barris en crisi 


L’impacte de la crisi i de les polítiques d’austeritat 
està tenint un efecte dramàtic en algunes ciutats i po-
bles de Catalunya, fet que està accentuant la segrega-
ció urbana entre la població benestant i la població 
amb menys recursos, és a dir, s’estan accentuant les 
desigualtats de forma alarmant.


La pèrdua de protecció pública, tant en prestacions 
socials com en serveis directes, els copagaments i les 
dificultats d’accessibilitat a molts serveis públics que 
bé endureixen les condicions d’accés, bé desaparei-
xen del servei públic, persones amb dificultats per 
sobreviure bé perquè no treballen en una ocupació 
digna, contra la seva voluntat, bé perquè no poden so-
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breviure amb els seus indignes salaris resultat de la 
reforma laboral del 2012.


Tots aquests factors estan fent créixer a passes de ge-
gant la la vulnerabilitat de les poblacions i barris més 
desfavorits.


Per això, cal que els governs tornin a posar el focus 
a incidir de forma intensiva des del sector públic en 
aquestes poblacions i barris de Catalunya, que han 
vist sorgir iniciatives de cooperació i solidaritat veï-
nal que han evitat l’esclat social, però que no poden 
solucionar les dinàmiques de desigualtat i segrega-
ció urbana creixents, ni els alts índexs d’atur i manca 
d’ingressos d’una immensa majoria de veïns i veïnes, 
o els problemes d’infrahabitatge, mancances educa-
tives o problemes de salut vinculats a la situació de 
vulnerabilitat, etc.


És per aquest motiu que presentem la següent Propos-
ta de Resolució: 


El Parlament de Catalunya constata: 


1. Que la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de bar-
ris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial és un bon instrument per evitar la degradació 
i ha servit per aconseguir la inclusió i la cohesió so-
cial, així com per millorar les condicions de vida de 
molts ciutadans i ciutadanes.


2. Que el Govern de la Generalitat ha aturat l’aplica-
ció de la Llei 2/2004, de 4 de juny, amb les conse-
qüències negatives que està comportant en els ajun-
taments el deute que hi té pendent, així com en els 
ciutadans beneficiaris d’aquesta llei.


3. Que cal un nou impuls de la Llei 2/2004 per tornar 
a posar la lluita contra la segregació urbana com a 
una de les prioritats de les polítiques públiques de la 
Generalitat de Catalunya.


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Fer una diagnosi dels barris en situació de més vul-
nerabilitat a Catalunya, tot identificant les mancances 
dels seus veïns i veïnes pel que fa a necessitats bàsi-
ques: alimentació, habitatge, ingressos mínims, edu-
cació i accés als serveis públics bàsics.


2. Fer convocatòries de la Llei 2/2004, dotades amb 
recursos extraordinaris, que permetin: 


– Posar en marxa plans plurianuals de rehabilitació 
d’habitatges i regeneració urbana dels barris amb més 
vulnerabilitat, donada la necessitat d’habitatge social 
de moltes famílies i de la urgència de millorar l’efi-
ciència energètica de les llars per a reduir la factura 
energètica.


– Posar en marxa programes de formació i treball 
vinculats a la rehabilitació en eficiència energètica, 
que incloguin la formació dels treballadors del barri 


en la rehabilitació energètica, i alhora contribueixin a 
una millor utilització del parc d’habitatges i equipa-
ments públics amb l’estalvi energètic.


3. Promoure l’economia social i solidària i el treball 
comunitari amb les entitats de cada barri amb mesu-
res per a: 


– Impulsar dispositius per a la creació i la consoli-
dació d’empreses de base social per a la prestació de 
serveis de proximitat a l’entorn del barri.


– Crear una xarxa de cooperació i contractació entre 
les diferents entitats i organitzacions existents al barri,  
a partir de l’aliança entre tots els actors (persones físi-
ques i persones jurídiques) implicades i interessades, 
per impulsar conjuntament l’economia al servei de les 
persones i de proximitat.


– Contribuir a la creació d’un mercat social; espai 
estable al territori, d’intercanvi de béns i serveis en-
tre empreses i iniciatives d’economia al servei de les 
persones i ciutadania i consumidors sensibles, que es 
basi en la proximitat i la cooperació. La Generalitat 
ha de donar suport a aquesta economia a través de la 
contractació pública.


4. Convocar Plans educatius d’entorn amb recursos 
extraordinaris per donar resposta integrada en l’àmbit 
de proximitat a les necessitats educatives dels nens, 
nenes, nois i noies amb més vulnerabilitat amb l’ob-
jectiu de: 


– Contribuir a l’èxit acadèmic i millorar les condi-
cions d’escolarització.


– Potenciar la participació en activitats i espais de 
convivència de l’entorn escolar.


– Millorar les competències lingüístiques en un marc 
de respecte i valoració de la diversitat lingüística.


– Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic.


– Potenciar l’educació en el lleure.


– Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots 
els agents educatius que operen en el territori.


5. Convocar el nou programa Salut als barris per a 
aquells barris en situació de més vulnerabilitat iden-
tificats en la diagnosi de necessitats bàsiques no co-
bertes, per tal de corregir les desigualtats en salut i 
millorar la salut dels veïns i veïnes del barris.


Proposta de resolució núm. 3


Un model d’intervenció social basat en un sistema de 
serveis socials ben dotat per donar resposta a les des-
igualtats i a l’emergència social


Tal i com diu la Llei de 2007 de Serveis Socials apro-
vada per unanimitat en aquest Parlament, en el seu 
preàmbul, els serveis socials són el conjunt d’interven-
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cions que tenen com a objectiu garantir les necessitats 
bàsiques dels ciutadans, posant l’atenció en el man-
teniment de llur autonomia personal i promovent el 
desenvolupament de les capacitats de les persones, en  
un marc de respecte per la dignitat de les persones.


A partir d’aquest i d’altres marcs legals referents, el 
sistema català de serveis socials estava immers en  
el seu procés de construcció i consolidació quan, en 
els últims anys, s’ha vist absolutament sobrepassat 
per l’augment desaforat de la demanda social provo-
cada pel context de crisi econòmica i la inacció per 
part dels Governs.


Augment dramàtic de l’atur, de les persones registra-
des a les oficines del SOC que no cobren cap pres-
tació ni subsidi, més de 100.000 catalanes sense cap 
ingrés, entre els menors de 16 anys hi ha un 26,4% de 
risc de pobresa, són indicadors clars de que el nostre 
país es troba en una situació d’emergència social i re-
quereixen mesures urgents per contenir l’augment de 
la pobresa i les desigualtats.


En aquest context, els serveis socials bàsics troben 
desbordats davant de multitud de noves demandes i 
noves situacions per les que tenen poques respostes. 
L’oferta de serveis és inadequada per afrontar les tres 
problemàtiques bàsiques que estan arribant als ser-
veis socials: la cobertura de l’alimentació, l’habitatge 
i algun tipus d’ingrés bàsic. El tractament que s’està 
donant a la majoria d’aquests problemes és d’urgèn-
cia. Per exemple les intervencions en habitatge o bé 
en renda són pal·liatives o reactives. La cartera de ser-
veis vigent, elaborada en un context de pre-crisi, no 
pot donar resposta a les actuals necessitats i això posa 
en risc als equips de professionals del serveis bàsics 
que pateixen la pressió de la demanda social cada cop 
amb menys recursos.


Les decisions preses pel Govern de la Generalitat es-
tan agreujant encara més la situació, eliminant drets 
subjectius com el de la RMI que ha reduït un 23,6% 
els seus beneficiaris en dos anys, dificultant el desple-
gament dels marcs legals com la llei de infància o la 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a la de-
pendència, implementant retallades pressupostàries  
que comporten un clar increment de l’empobriment 
de la ciutadania i una major desigualtat social, o bé 
impulsant iniciatives basades en models de beneficèn-
cia com la Marató contra la pobresa.


En aquest marc han estat molts ajuntaments, els que 
estan desenvolupant diferents iniciatives per fer front 
a la situació, des de models d’intervenció social no as-
sistencialistes, basats en la promoció de l’autonomia 
personal, en intervencions integrals i enfocaments co-
munitaris. Sempre amb la voluntat de reduir les des-
igualtats socials en les ciutats i pobles del nostre país.


A més, aquest 2014 el Govern del PP, en nom d’una 
suposada eficiència ha aprovat una llei que elimina 


les competències socials dels ajuntaments i amb elles, 
la possibilitat de treballar des de la proximitat per fer 
front als problemes socials tot enfortint la comunitat. 
Amb la nova llei de governs locals els ajuntaments 
es queden sense competències per poder intervenir 
socialment.


En aquest context elsserveis socials bàsics poden en-
trar en una situació de col·lapse. Per tant, és evident 
que el nostre país necessita un pla de xoc per abordar 
aquest context d’emergència, que passi fonamental-
ment per pressupostos prioritzats des de la lògica so-
cial, la fortalesa del sistema català de serveis socials, 
la absoluta coordinació i col·laboració institucionals 
amb els ajuntaments i amb les entitats del tercer sec-
tor que també estan intervenint.


Per això fem la següent Proposta de Resolució,


El Parlament insta el Govern a: 


1. Instar el Govern de l’Estat a habilitar un Fons Ex-
traordinari d’Emergència contra la Pobresa i l’Exclu- 
sió Social per reforçar els mecanismes d’atenció di-
recta a les persones i les famílies en situació de vul-
nerabilitat, amb especial atenció a la cobertura de les 
necessitats de la infància que realitzen majoritària-
ment els serveis socials municipals i les entitats soci-
als, així com contribuir a garantir al finançament de 
la Renda Mínima d’Inserció.


2. Enfortir el Sistema català de Serveis Socials, revi-
sant, adaptant, reforçant i aprovant una nova cartera 
de serveis adaptada a les noves necessitats socials. In-
corporar en la nova cartera la garantia d’aliments i els 
ajuts pel manteniment de l’habitatge, sempre des de la 
necessària coordinació i col·laboració entre la Gene-
ralitat, les administracions locals i les entitats socials.


3. Prioritzar les partides pressupostàries al Govern de 
la Generalitat, a l’àmbit de serveis socials que perme-
ti millorar substancialment la dotació dels contractes 
programes adreçats als ajuntaments i les subvencions 
i contractes amb proveïdors i entitats del tercer sector.


4. Dotar dels recursos adequats les partides d’emer-
gència social, augmentant un 50% més, per fer front 
a les necessitats més greus com la cobertura de les 
necessitats bàsiques alimentàries de la ciutadania, es-
pecialment de la infància, l’accés a l’habitatge digne o 
bé els subministraments.


5. Desenvolupar mesures de suport adreçades a les 
necessitats especifiques dels col·lectius més vulnera-
bles i més afectats per la pobresa: les dones, la infàn-
cia, la gent gran depenent, i les persones estrangeres 
sense xarxes familiars o bé comunitàries.


6. Blindar, amb la llei de Governs locals i les Hisen-
des locals, els municipis catalans i garantir el seu fi-
nançament suficient, a més d’assumir el compromís 
de liquidar el deute pendent amb els Ajuntaments.
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7. Instar el Govern Espanyol a recuperar el finança-
ment de la part corresponent a l’Estat del Pla Concer-
tat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a 
les Corporacions Locals, per tal d’assegurar el man-
teniment i funcionament dels serveis socials de proxi-
mitat en els governs locals.


8. Pel que fa a la proposta del Pacte de Lluita contra 
la Pobresa i per la inclusió social, fer-lo possible amb 
el lideratge del conjunt del Govern, el treball conjunt 
i el compromís que faci possible un acord de país per 
a la dignitat amb totes les forces polítiques, institu-
cions i agents socials contra la pobresa. El Pacte ha de 
garantir en tot cas: 


– Una diagnosi compartida i avaluació de les mesures 
que s’han implementat en els darrers anys.


– Un acord que inclogui un pla d’acció clarament de-
finit amb mesures adients, calendari i amb dotació 
pressupostària quantificada i adequada.


– Diferenciar mesures de xoc i estratègiques, definint 
clarament un pla de mesures d’acció urgent amb la 
suficient dotació pressupostària per fer front a la si-
tuació d’emergència social que vivim i unes línies a 
mig termini.


9. Pel que fa a les prioritats en matèria de salut i equitat:


1. El Parlament constata que l’increment de les des-
igualtats socials tenen conseqüències en la salut de les 
persones i que les desigualtats en salut tenen relació 
directa amb les desigualtat socials.


2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


a) Desenvolupar, en el marc del Pla Interdepartamen-
tal de Salut Pública, un programa de prevenció i de-
tecció precoç de les malalties i els trastorns mentals, 
amb especial atenció als suïcidis i addiccions, i les 
conseqüències en salut de les creixents desigualtats 
socioeconòmiques.


b) Garantir l’equitat en l’accés als serveis de salut per 
a tots els ciutadans i ciutadanes i endegar accions en 
el marc de l’atenció primària comunitària d’aquells 
barris i zones de Catalunya amb un alt índex d’atur i 
risc d’exclusió social, tot endegant si s’escau, progra-
mes específics de prevenció i tractament del sobrepès 
i l’obesitat


Proposta de resolució núm. 4


Ocupació


A Catalunya i a Espanya estem vivint els pitjors mo-
ments en dècades pel que fa a l’ocupació i a les possi-
bilitats dels ciutadans d’exercir el dret que els atorga 
l’article 40 de la Constitució Espanyola i l’article 25 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el dret al treball.


Per una banda, i després del segon any d’aplicació 
de la Reforma Laboral aprovada pel PP i CiU, veiem 


com estem patint una agressió a les bases de la demo-
cràcia social, a partir del desequilibri en la negociació 
col·lectiva i de l’anul·lació del paper dels representants 
dels treballadors com a agents imprescindibles per a 
la viabilitat econòmica i empresarial, amb una de-
valuació salarial i de condicions laborals que només 
contribueixen a la contracció de l’economia i a l’em-
pobriment dels ciutadans i les ciutadanes.


Per l’altra, les polítiques d’austeritat que ha marcat la 
UE han portat els estats membres, especialment els 
països del sud, i en concret el nostre país –amb una 
rigidesa extrema de control de dèficit i deute per re-
soldre els problemes generats del sector financer– a 
l’escanyament de l’administració, una alta destrucció 
d’ocupació en el sector públic i el desmantellament 
dels serveis públics, que fan contraure l’economia i 
posen en risc l’estat del benestar i l’accessibilitat dels 
ciutadans més vulnerables als serveis públics.


La manca d’una política econòmica i social a Catalu-
nya i a Espanya que impulsi un canvi de model produc-
tiu per a una ocupació sòlida i de qualitat, així com la 
inexistència de mesures per a la reactivació econòmica 
–reflectida en els pressupostos públics de 2013 i 2014 
a Catalunya i a Espanya–, albiren un llarg període fins 
que no es produeixi la creació efectiva d’oportunitats 
laborals per als 820.400 aturats (EPA 4T) que hi ha 
Catalunya, que veuen dia a dia minvats els seus drets i 
les possibilitats de desenvolupar una vida digna.


El Parlament de Catalunya constata: 


– Que la vigència de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de 
mesures urgents per a la reforma del mercat laboral 
ha provocat la destrucció massiva d’ocupació, la pre-
carització laboral, la devaluació salarial i l’increment 
de la pobresa, minvant la dignitat dels treballadors i 
les treballadores.


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


– Demanar al Govern de l’Estat la derogació de la Llei 
3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la re- 
forma del mercat laboral atesos els efectes negatius, 
de destrucció i precarització de l’ocupació, alhora que 
ha contribuït a la devaluació salarial, l’increment de 
les desigualtats socials i la pobresa.


– Garantir les relacions laborals contractuals, la igual-
tat salarial i de condicions laborals entre dones i ho-
mes, evitar abusos i incompliments en matèria de jor-
nada laboral, temps del treball i salaris.


– Impulsar un pla d’actuació intensiu per combatre 
l’economia submergida i el frau en la contractació.


1. Acció de xoc per a l’adquisició de competències bà-
siques


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 
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– Destinar 40 milions d’euros a la reformulació del 
programa Forma i contracta perquè les empreses col-
laborin en la contractació durant sis mesos de perso-
nes aturades que no percebin cap prestació i no dispo-
sin de la titulació d’ESO o equivalent, per formar-se 
en competències bàsiques alhora que desenvolupen 
l’activitat laboral a l’empresa.


– Els dos primers mesos de contracte es faran cinc 
hores de formació retribuïdes i tres de treball efectiu. 
Els dos mesos següents quatre hores de treball retri-
buïdes i quatre hores de formació i els dos darrers 
mesos vuit hores de treball retribuïdes per l’empresa 
col·laboradora. Les hores de treball seran retribuïdes 
segons las condicions laborals en l’àmbit de la seva 
prestació de serveis i les educatives finançades per el 
sector públic segons el SMI.


2. Pla de rescat per a persones aturades de llarga du-
rada


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a acomplir les mocions 8/X, 12/X, 17/X, 
22/X i la resolució 323/X del Parlament de Catalunya 
en tots els seus apartats i a adoptar mesures urgents i 
específiques destinades als treballadors de quaranta-
cinc anys o més en situació d’atur de llarga durada, 
entre altres: 


– Una borsa de treball per a majors de 45 anys.


– Incentius a les empreses per a la contractació 
d’aquestes persones.


– Fer accions per a la millora de l’ocupabilitat i l’ocu-
pació de les persones aturades de llarga durada.


– Impulsar programes de formació i treball per a les 
persones de quaranta-cinc anys o més, prioritzant el 
col·lectiu d’aturats de llarga durada.


– Posar en funcionament un dispositiu de reconeixe-
ment de competències amb caràcter preferent.


– Aplicar polítiques actives específiques de qualifi-
cació i requalificació professionals per a persones de 
quaranta-cinc anys o més i aturades de llarga durada.


– Establir un sistema de beques per assistència a la 
formació per a persones amb responsabilitats fami-
liars.


– Fer accions de suport a l’autoocupació mitjançant 
programes d’assessorament i acompanyament a la ini-
ciativa emprenedora.


– Incentivar, orientar i acompanyar les persones de 
quaranta-cinc anys o més en la recerca de feina.


– Ajudes a l’autoocupació/emprenedoria per a l’im-
puls de projectes empresarials, a través de l’assesso-
rament i el suport financer públic, amb especial èmfa-
si en les iniciatives de l’economia social.


– Incentius a la contractació estable d’aturats de llarga 
durada (amb especial tractament de les empreses del 
tercer sector i l’economia social).


– Assegurar la disponibilitat de formació ocupacional 
per tal que les persones aturades que no disposen de 
les competències bàsiques definides per la Unió Eu-
ropea puguin obtenir-les amb l’oferta de cursos del 
Servei d’Ocupació de Catalunya.


3. Atur juvenil


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a acomplir la Resolució 301/X del Parlament 
de Catalunya, sobre la situació de la joventut en tots 
els seus apartats i especialment pel que fa a: 


– Programa de garantia juvenil, adoptat com a políti-
ca prioritària pel darrer Consell Europeu, sigui l’eix 
central de les polítiques destinades als joves menors 
de trenta anys. Aquesta garantia ha de fer efectiu el 
dret de dels ciutadans catalans a tenir accés, abans 
de quatre mesos a comptar de la finalització d’estudis 
o d’una activitat laboral, a una nova feina, a una for-
mació o orientació laboral o a unes pràctiques forma-
tives remunerades. El Programa de garantia té com 
a objectiu la inserció laboral estable dels joves. La 
Generalitat, tenint en compte que el Programa de ga-
rantia s’ha de finançar també amb fons europeus, ha 
d’aportar a aquesta política recursos propis suficients 
per a fer-la realitat.


– Garantir la millora del currículum dels joves, per 
mitjà de la formació i les polítiques actives d’ocupa-
ció, amb un interès especial en el reciclatge de perso-
nes amb baixa formació. S’ha d’assegurar un sistema 
universal i gratuït d’orientació professional especia-
litzada per a tots els joves en situació d’atur o amb 
contractes precaris de treball.


– Facilitar la disponibilitat de beques de formació i 
crèdits salari destinats a donar resposta a les persones 
amb menys qualificació professional adquirida i que, 
en molts casos, ni treballen ni estudien.


– Garantir ajuts a l’autoocupació i a l’emprenedoria  
per a l’impuls de projectes empresarials per a joves, per  
mitjà de l’assessorament i el suport financer públic. 
Aquest capítol ha de fer un èmfasi especial en les ini-
ciatives de l’economia social.


– Garantir incentius als contractes per a joves, amb 
un tractament especial de les empreses del tercer sec-
tor i l’economia social.


– Garantir la dotació pressupostària del pla de xoc 
de lluita contra la desocupació juvenil, que ha d’ésser 
aproximadament de 150 milions d’euros..


4. Pla extraordinari «Treball als barris»


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 
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– Fer una convocatòria extraordinària del projecte 
«Treball als barris» per al disseny de projectes inte-
grals als barris i/o municipis amb majors necessitats 
de reequilibri territorial i social, amb percentatges 
d’atur superior al 25% i amb baix nivell de renda. La 
convocatòria ha d’incloure mesures per a la contracta-
ció, per part dels ajuntaments, de persones amb espe-
cials dificultats d’inserció (joves, desocupats de llarga 
durada, persones de quaranta-cinc anys o més i per-
sones en risc d’exclusió social) així com dispositius 
de suport a la formació i la inserció laboral, i progra-
mes de desenvolupament local i accions innovadores.


5. Persones amb discapacitat i/o especials dificultats


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir el dret al treball de les persones 
amb discapacitat tot: 


– Assegurant la subvenció que fa possible el mante-
niment dels llocs de treball dels Centres Especials de 
Treball.


– Garantint el finançament dels Serveis d’Integració 
Laboral, dels itineraris d’inserció i del treball amb 
suport.


– Mantenint i potenciant en els processos de contrac-
tació pública que duguin a terme tant els diferents de-
partaments de la Generalitat com les empreses i els 
organismes públics que en depenen clàusules socials 
condicionants del contracte per a promoure l’ocupa-
ció de persones amb dificultats especials d’inserció.


6. Pel que fa al Diàleg Social


1. El Parlament constata la importància del Diàleg 
Social entre el Govern i els agents econòmics i so-
cials per tal d’aconseguir una societat més inclusiva, 
cohesionada i més justa, desenvolupant instruments 
polítics globals en què, implicant al conjunt d’actors 
econòmics, socials i polítics més rellevants, s’acordin 
prioritats polítiques, mesures i inversions econòmi-
ques necessàries.


2. El Parlament insta el Govern a intensificar el diàleg 
social amb els agents econòmics i socials en el marc 
de l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la 
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’econo-
mia catalana incloent en les propostes mesures con-
cretes, calendaris i compromisos econòmics.


7. Pel que fa al Sistema de Pensions Públic


Instar el Govern de l’Estat a: 


1. Derogar immediatament la llei 23/2013 reguladora 
del factor de sostenibilitat i índex de revaloració del 
sistema de pensions de la seguretat social, retornant a 
l’establert a l’article 48 del RD Legislatiu 1/1994 pel 
que s’aprova el text refós de la llei general de la segu-
retat social abans de la seva modificació.


2. Incrementar progressivament la pensió viudetat.


3. Derogar la disposició addicional vigèsima setena 
de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, dels Pressu-
postos Generals de l’Estat per al 2014, per la qual es 
suspèn l’increment de les pensions de viudetat més 
baixes. El Govern ha d’establir les mesures per aug-
mentar progressivament i paulatinament la quantia de 
les pensions de viudetat de les persones beneficiàries 
que, amb una edat igual o superior als 65 anys, no 
tinguin dret a una altra pensió pública o als ingressos 
de treball o de qualsevol altre natura que superin el 
límit d’ingressos establerts per a cada moment per a  
la pensió mínima, fins a arribar en el 2020 al 60% de la  
seva base reguladora.


Proposta de resolució núm. 5


Educació: la millor inversió social i la millor garantia 
d’equitat


Tal i com assenyala el parlament Europeu en el seu 
informe sobre la pla plataforma europea contra la 
pobresa i l’exclusió social (2011/2052(INI), la sortida 
efectiva i absoluta de la pobresa s’aconsegueix només 
si l’increment dels instruments de protecció social 
s’acompanyen amb un esforç decidit d’itineraris de 
formació i educació a tots els nivells; es recolzen el 
desenvolupament de sistemes d’educació més integra-
dors que ataquin l’abandonament escolar i permetin 
als joves procedents de grups desafavorits accedir a 
uns nivells escolars més elevats per lluitar contra la 
transmissió de la pobresa entre generacions, es re-
colza l’acreditació de competències i s’apliquen cor-
rectament programes de formació i transició escola-
treball.


A Catalunya estem lluny de seguir aquesta estratègia, 
ans al contrari, al situar-nos en el grup de regions eu-
ropees que més s’ha retallat en Educació. En un mo-
ment d’augment de les necessitats per part d’una part 
important de la ciutadania i de creixement de la taxa 
de risc de pobresa especialment en la infància, l’apro-
vació dels darrers pressupostos públics han compor-
tat una rebaixa de recursos per a totes les polítiques 
educatives al nostre país, però especialment a l’ense-
nyament públic. Amb un 30,9% de taxa de risc de po-
bresa infantil, segons l’estimació feta per la UNICEF 
a partir dels resultats provisionals de l’Enquesta de 
Condicions de Vida 2012, cal constatar que tenim un 
sistema educatiu que atén amb menys recursos a in-
fants amb famílies amb menys ingressos econòmics, 
amb més pobresa i precarietat social, i amb més des-
igualtats socials. En aquest sentit, la despesa pública 
per alumne s’ha reduït el doble en el sector públic (on 
s’escolaritza la majoria de l’alumnat amb problemà-
tica socio-econòmica) respecte del sector concertat.


La situació econòmica del país, les finances públiques 
i les decisions del Govern estan amenaçant les condi-
cions de vida dels infant. Més precarietat a la societat 
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i menys inversió per part de les administracions està 
generant un risc que posa en qüestió un objectiu que 
l’escola ha de perseguir com és neutralitzar l’efecte de 
l’increment de la desigualtat social sobre els resultats 
educatius.


La Fundació Bofill ha presentat l’agenda de la política 
educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de 
govern (2011-2013) on analitza les principals mesures 
de la política educativa desplegades pels darrers dos 
governs de la Generalitat (2011-2013) i avalua fins a 
quin punt les mesures polítiques adoptades responen 
únicament als condicionants de la crisi econòmica i 
l’austeritat, externs al sistema educatiu, o bé expres-
sen unes opcions polítiques determinades. Les con-
clusions de l’estudi apunten que els condicionants 
externs, no expliquen la magnitud ni el biaix de la re-
ducció de recursos en educació (d’un 20,6% en quatre 
anys) ja que tot i la crisi i les polítiques d’austeritat 
aplicades, aquests no són factors suficients per enten-
dre l’abast i les característiques de les retallades en 
ensenyament.


Davant d’aquesta situació i des del convenciment que 
l’educació és la millor inversió social i la millor ga-
rantia d’equitat.


El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 


1. Recuperar la despesa en educació del pressupost 
2012 i, en tot cas, destinar-hi més recursos, en compli-
ment de la disposició final segona de la Llei 12/2009, 
d’Educació de Catalunya, sobre inversió en educació 
en relació amb l’índex del PIB del nostre país.


2. Suprimir els concerts amb les escoles que segre-
guen per sexe i els concerts adreçats als ensenyaments 
postobligatoris tot destinant els recursos alliberats a 
la millora de l’equitat de l’ensenyament obligatori pú-
blic.


3. Restablir el finançament de les places púbiques de 
0-3 anys amb un mòdul econòmic de 1.600 euros per 
alumne/curs, per aquest curs escolar 2013-14, i reco-
nèixer el primer cicle de l’educació infantil com l’eta-
pa més decisiva per al desenvolupament de l’infant i, 
conseqüentment, per a la igualtat d’oportunitats dels 
alumnes més desafavorits, tal com demostren els ex-
perts de l’OCDE.


4. Reincorporar, per al present curs escolar, les be-
ques adreçades a les escoles bressol públiques, com a 
mesura d’equitat, donat que van ser eliminades l’exer-
cici 2012.


5. Restablir la convocatòria d’ajuts, per al curs 2014-
15, destinats a l’adquisició de llibres de text, material 
didàctic complementari i informàtic per a l’alumnat 
d’educació primària i secundària escolaritzat en cen-
tres sostinguts amb fons públics.


6. Restablir els ajuts destinats a les AMPES per ac-
tuacions com la socialització i reutilització de llibres, 


les activitats extraescolars o l’acollida matinal, ja que 
els indicadors educatius demostren que el rol de les 
famílies i la qualitat dels usos del temps de lleure és 
clau per a l’èxit escolar.


7. Fer front a la insuficiència i al retard en el paga-
ment de les beques de menjador i garantir les seva 
suficiència.


8. Destinar beques i ajuts, per al proper curs 2014-15, 
per accedir als estudis post-obligatoris davant la ins-
tauració o l’augment de les taxes a la Formació Pro-
fessional i a la Universitat públiques.


9. Responsabilitzar-se, en el present exercici 2014, 
del cost del transport i el menjador escolar, particu-
larment en nuclis de població allunyats o en zones 
rurals.


10. Recuperar els vetlladors i els professionals espe-
cialitzats de suport als centres públics, per al proper 
curs 2014-15, adreçats als alumnes de necessitats 
educatives especials.


11. Destinar recursos suficients per a les aules d’aco-
llida i les unitats de suport a l’Educació Especial 
(USEE) imprescindibles per no fer perillar l’escola 
inclusiva, per a tot l’alumnat.


12. Desplegar un Pla d’acció, en tres mesos, perquè 
els centres d’Educació Especial siguin centres de re-
ferència i suport a la inclusió.


13. Reprendre, immediatament, el diàleg amb les en-
titats representatives del sector d’Educació Especial 
per elaborar, conjuntament, una pla d’acció per incre-
mentar la inclusió a l’escola ordinària.


14. Donar sortida, de manera immediata, a les pro-
postes de Formació Professional per als alumnes amb 
Necessitats Educatives Especials i als programes de 
transició a la vida adulta, elaborades per les entitats 
representatives de l’Educació Especial.


15. Cobrir amb promotores escolars, al setembre del 
2014, tots els Centres d’Atenció Educativa Preferent 
(CAEP) que disposaven d’aquest suport, els darrers 
cursos, i que atenen els col·lectius amb alts índex d’ab-
sentisme.


16. Reduir la ràtios dels centres educatius ubicats en 
entorns desafavorits socioeconòmicament, cara al 
proper curs escolar, i per tant es revisi la proposta de 
reducció de grups de P3 en els centres on es donin 
aquestes situacions.


17. Reprendre les mesures de reequilibri escolar de 
l’alumnat entre tots els centres del Servei d’Educa-
ció de Catalunya per evitar la segregació escolar dels 
centres, recuperant el rol estratègic dels convenis de 
coresponsabilitat, les zones educatives, les Oficines 
Municipals d’Escolarització i les Taules Mixtes d’Es-
colarització, començant al setembre del 2014 amb 
l’atenció de la matrícula viva fins a la incorporació 
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d’aquestes mesures dins el proper procés de preins-
cripció i matriculació de l’any 2015.


18. Impulsar i potenciar la tasca de la Comissió Mixta 
per afavorir la coresponsabilitat entre el Departament 
d’Ensenyament i les entitats municipalistes posant es-
pecial èmfasi en el seguiment dels centres municipals 
públics i dels programes conjunts per aconseguir el 
major grau d’equitat educativa dins i fora del sistema 
educatiu.


19. Retirar, amb la modificació enguany de la norma, 
els criteris destinats a l’admissió de l’alumnat que 
comporten el fet de reforçar l’escolarització per lli-
natge.


20. Incrementar el nombre de centres que cobreixen 
la sisena hora, començant per al proper curs 2014-15, 
per a les realitats escolars que presenten majors di-
ficultats en la consecució d’uns bons resultats esco-
lars fins a la implantació definitiva en tots els centres 
públics, amb l’objectiu d’equiparar l’oferta educativa 
per a tots els alumnes del Servei d’Educació de Ca-
talunya.


21. Cobrir les substitucions i les baixes del professo-
rat de manera immediata a tots els centres educatius 
públics.


22. Finançar, amb aquest exercici 2014, els Plans 
Educatius d’Entorn i a d’altres programes d’èxit, de 
cohesió social i de lluita contra l’absentisme per mi-
llorar l’èxit escolar i reforçar la implicació dels agents 
territorials amb els centres educatius.


23. Dissenyar programes, en quatre mesos, que ga-
rantissin segones oportunitats i reforcin la perma-
nència dels alumnes més desafavorits dins el sistema 
educatiu amb mesures directament dirigides a l’ense-
nyament postobligatori, als centres d’adults i a la for-
mació permanent al llarg de la vida.


24. Presentar un programa de lluita contra l’aban-
donament escolar, des d’una perspectiva de treball 
transversal de les diferents conselleries del Govern 
implicades, i que compti amb la col·laboració dels ens 
locals.


25. Demanar al Govern de l’Estat el duplicar el nom-
bre de places per aconseguir la certificació de la 
qualificació professional en funció de l’experiència 
laboral, per al proper curs escolar, per tal d’oferir un 
major grau d’oportunitats de promoció i d’inserció en 
funció de les noves demandes del mercat de treball.


26. Presentar, abans de la finalització del present curs, 
els resultats de l’impacte de la jornada compactada 
del curs 2012-13, en funció dels resultats escolars ob-
tinguts per l’alumnat, detallant el nombre, tipus i grau 
de cobertura de les activitats extraescolars que s’han 
generat en els centres de secundària; donat que els es-
tudis demostren que la jornada matinal és un factor 
agreujant de les desigualtats educatives.


27. Desplegament, en el proper semestre, d’un pro-
grama amb accions i recursos específiques per a les 
zones educatives i els centres que escolaritzen alum-
nes amb majors dificultats que continguin elements 
d’autonomia i mecanismes de compensació i reforç, 
per atendre amb un major grau de solvència el seu 
alumnat.


28. Aportar, en la propera sessió, les dades de resul-
tats de graduats en l’ESO que s’extreuen de l’avalua-
ció dels alumnes matriculats i, també, dels alumnes 
avaluats al final del 4t d’ESO, juntament amb el nom-
bre d’alumnes que han marxat del sistema educatiu 
sense haver arribar al 4t d’ESO; per tant sense haver 
acabat satisfactòriament l’ensenyament obligatori.


29. Redreçar el Pla d’Actuació Ofensiva de país a fa-
vor de l’èxit escolar amb la coresponsabilitat dels di-
ferents agents educatius, socials i econòmics per tal 
que s’incorporin actuacions que tinguin en compte els 
condicionants d’entorn socioeconòmic de l’alumnat.


30. Crear l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Edu-
cació d’acord amb el que estableix la Llei 12/2009, 
d’Educació de Catalunya per garantir l’objectivitat 
i la transparència en l’avaluació de l’Administració 
Educativa, en el 2014.


Proposta de resolució núm. 6


Infància


A Catalunya els darrers anys la situació de pobresa 
entre els infants està augmentant i actualment hi ha 
435.000 infants i adolescents menors de 18 anys que 
viuen en llars per sota del llindar de la pobresa.


El Govern, amb les seves polítiques d’austeritat i re-
tallades, ha provocat que hagi augmentat la pobresa 
infantil i que els drets dels infants a un nivell bàsic de 
benestar, tal i com estableix la Convenció de Nacions 
Unides sobre els Drets dels Infants i la Llei 14/2010, 
del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la in-
fància i l’adolescència, es vegin vulnerats. Els efectes 
de la crisi i les polítiques d’austeritat intensifiquen 
que hagi cada vegada més els infants en risc d’exclu-
sió, sinó que, aquests infants siguin cada vegada més 
pobres.


La caiguda dels ingressos de les famílies i la pujada 
dels costos dels productes i els serveis estan afectant a 
les necessites bàsiques de les persones, especialment, 
a l’alimentació, la salut i l’habitatge. Les famílies amb 
infants a càrrec i en situació de vulnerabilitat són les 
que estan patint més l’atur o la precarització laboral i 
el seu endeutament.


A Catalunya, 7 de cada 10 desnonaments que es pro-
dueixen, són casos de famílies amb infants a càrrec.


Per altra banda, el Govern està reduint la inversió pú-
blica en serveis bàsics per a la infància com són l’edu-
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cació, les escoles bressol i la salut i redueix les ajudes 
públiques a les famílies perquè puguin fer front a la 
seva situació de vulnerabilitat i es puguin fer respon-
sables de proporcionar les condicions de vida per al 
desenvolupament dels seus fills. En aquest cas, tal i 
com marca la Convenció de Nacions Unides sobre els 
Drets dels Infants, «els governs tenen la obligació de 
garantir a les famílies el suport, especialment, en l’ali-
mentació, la roba i habitatge».


És per aquest motius que presentem la següent pro-
posta de resolució: 


1. El Parlament de Catalunya constata que: 


a. A Catalunya la pobresa entre els infants ha aug-
mentat i s’ha intensificat, actualment hi ha 435.000 
infants i adolescents menors de 18 anys que viuen en 
llars per sota el llindar de la pobresa.


b. Les polítiques d’austeritat que està duent a terme 
el Govern, a través de les retallades en els capítols 
d’atenció a la infància, especialment en l’etapa de  
0 a 3 anys, la falta d’ajuts a les famílies amb fills en 
càrrec, els ajuts derivats als infants amb dependència, 
i la falta d’accés a la Renda Mínima d’Inserció, estan 
provocant que augmenti la pobresa a Catalunya.


2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


a. Crear una Estratègia Nacional per a la lluita con-
tra la pobresa infantil amb totes les forces polítiques 
del país i posar al centre de l’agenda la realització de 
polítiques més eficaces dirigides a reduir la pobresa 
infantil i corregir les desigualtats socials dels menors 
i que comptin un augment de recursos econòmics.  
I a tal efecte convocar el proper trimestre signants del 
Pacte d’Infància per presentar una proposta del Go-
vern pels progenitors d’infants en situació vulnerables 
que inclogui: mesures per augmentar les polítiques 
de transferències a famílies pobres amb infants, per 
millorar els serveis d’acompanyament que ofereixen 
assessorament a famílies i suport educatiu a infants 
vulnerables així com serveis per promoure concilia-
ció de vida laboral i familiar per famílies en situació 
de vulnerabilitat.


b. Reforçar les polítiques d’infància en el contracte 
programa amb els ajuntaments per normalitzar, des 
dels serveis socials, programes de prevenció i aten-
ció a les famílies amb infants a càrrec en situació de 
vulnerabilitat.


c. Garantir l’accés a la renda mínima d’inserció a to-
tes les famílies vulnerables amb fills a càrrec per tal 
de prestar una atenció adequada i assegurar la igual-
tat d’oportunitats dels menors


d. Augmentar la inversió en les escoles bressol i in-
fants de 0 a 3 anys per garantir l’accessibilitat i asse-
gurar la suficiència de recursos econòmics públics a 
través de beques segons les rendes familiars, que evi-
tin l’exclusió de les famílies per raons econòmiques.


e. El Departament de Benestar conjuntament amb els 
Ajuntaments, en coordinació amb les entitats d’acció 
social i del lleure, han de planificar la provisió gratuï-
ta de places suficients de casals i colònies d’estiu al 
conjunt de municipis per garantir l’accés de tots els 
nens i nenes en situació de pobresa i amb possibles 
problemes de malnutrició infantil, per al desenvolupa-
ment del potencial dels infants i la reducció de les de-
sigualtats alimentàries, educatives, culturals i socials  
dels menors.


f. Garantir l’atenció sanitària dels infants incorporant 
a la cartera de serveis les atencions sanitàries bucoden-
tals i de dèficits sensorials, importants per al desen- 
volupament dels menors, i ampliant els programes de 
salut mental per a infants i joves.


g. Restablir progressivament les prestacions per fills 
a càrrec, parts múltiples, adopcions i acolliments, i 
garantir per al 2014 que totes aquelles famílies amb 
ingressos inferiors a 35.000 euros puguin rebre-la.


h. Elaborar plans de millora per les famílies i els in-
fants en situació de vulnerabilitat per garantir que els 
menors es mantinguin dins del nucli familiar i evitar 
la retirada de la custòdia dels fills per raons econò-
miques.


i. Evitar els desnonaments d’habitatges de famílies 
amb fills menors a càrrec i garantir programes i aju-
des destinades al lloguer o al pagament de les hipote-
ques segons la renda de les famílies.


j. Pel que fa a les dietes inadequades per causa de la 
crisis i risc de malnutrició infantil: 


– i. Posar en marxa, en el proper trimestre del 2014, 
un protocol de detecció i atenció a la infància en risc 
de malnutrició que faci actuacions de prevenció i ac-
tuï sobre els casos ja detectats, treballant conjunta-
ment amb els serveis socials municipals i els recursos 
dels menjadors escolars i socials, per garantir els mí-
nims d’alimentació en els infants.


– ii. Restablir els Programes d’Atenció Domiciliària 
per Nadons, el Programa de Salut Escola i altres Pro-
grames de Salut Comunitària, que permetien la detec-
ció i actuació davant de casos de malnutrició.


k. Publicar els recursos invertits, recaptats, i repartits 
en premis de la loteria «La Grossa» i destinar l’im-
port íntegre dels beneficis obtinguts per a les mesures 
destinades a la lluita contra la pobresa infantil.


Proposta de resolució núm. 7


Beques menjador


L’actual situació econòmica i les polítiques d’austeri-
tat del Govern han provocat un augment de la pobre-
sa infantil a Catalunya. Les famílies en situacions de 
vulnerabilitat estan patint per fer front a les despeses 
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de les seves llars i a les despeses d’alimentació dels 
seus fills, mentre que veuen reduïts els ajuts i prestaci-
ons públiques. Segons l’Informe de UNICEF, actual- 
ment, 1 de cada 3 beques menjador es neguen.


Durant aquesta legislatura el Parlament ha aprovat 
diverses mocions per garantir la cobertura de necessi-
tats bàsiques d’alimentació dels infants i adolescents. 
Davant la manca de compliments de les resolucions 
aprovades i la manca de mesures per fer front als ca-
sos de malnutrició infantil a Catalunya, presentem la 
proposta de resolució següent: 


Segons l’IDESCAT, actualment més de 50.000 infants 
menors de 16 anys pateixen situació de privació mate-
rial severa que afecten a l’alimentació a Catalunya.


Les beques menjador esdevenen un instrument bà-
sic per combatre la pobresa i la malnutrició infantil 
i facilitador de l’escolarització, però actualment són 
insuficients en la cobertura i en la dotació econòmica.


Segons les persones expertes, la dotació econòmica 
de 40,2 M € de la Generalitat per a les beques de men-
jador, malgrat el darrer increment de la partida amb 
vuit milions d’euros, és encara insuficient donat que 
la cobertura només arriba al 24% dels alumnes amb 
risc de pobresa, i moltes sol·licituds amb el vistiplau 
de serveis socials no són satisfetes.


Els indicadors de vulnerabilitat corroboren aquesta 
necessitat de les famílies donat que entre l’any 2008 
i el 2012 la taxa d’atur ha passat del 9% al 22,7%, 
el percentatge de llars amb infants sense cap mem-
bre ocupat ha augmentat del 5,8% al 16,6% i la taxa 
de risc de pobresa infantil ha sofert un increment del 
17,6% al 26,4% (a l’any 2011) i fins el 30% segons les 
dades avançades del ECU 2012.


La persistència d’aquesta vulnerabilitat i la retallada 
de la despesa educativa en àmbits tan sensibles com 
les beques de menjador o en els recursos de suport de 
l’alumnat amb més dificultats incideixen en les situa-
cions d’absentisme escolar i amplia, ostensiblement, 
la franja de la desigualtat entre l’alumnat.


Per aquests motius presentem la Proposta de resolu-
ció següent: 


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Millorar, conjuntament amb les entitats munici-
palistes i els Consells Comarcals, la gestió d’ajuts de 
menjador adreçats als infants per al proper curs esco-
lar 2014-2015 de manera que es garanteixi: 


a) Que a inici del curs escolar es tinguin detectats els 
alumnes amb dret a beca menjador i el pagament dels 
ajuts es facin efectiu des de l’inici de curs de manera 
que s’asseguri que el programa funciona d’inici a final 
i els infants tinguin cobert l’àpat diari de principi a 
final de curs.


b) La cobertura del 100% del cost del menjador en 
tots els casos de pobresa extrema.


c) La possibilitat de demanar una beca de menjador 
escolar un cop iniciat el curs per les famílies amb si-
tuacions econòmiques sobrevingudes.


2. Garantir la partida pressupostària amb suficiència 
econòmica sobre el dret subjectiu de beques menjador 
per donar cobertura al conjunt d’infants amb situació  
de vulnerabilitat extrema, que es farà efectiva a través de  
l’augment d’ingressos i la disponibilitat dels recursos 
que el Departament d’Ensenyament destina actual-
ment a cofinançar les escoles que segreguen per sexe.


Proposta de resolució núm. 8


Habitatge


La situació econòmica de moltes famílies està ge-
nerant que no tinguin llar o que moltes persones es 
vegin obligades a viure en condicions precàries o a 
abandonar els seus habitatges per manca de poder ad-
quisitiu per pagar els lloguers o hipoteques. El cost 
de l’habitatge i dels subministraments bàsics superen 
els ingressos de les famílies que estan en situació de 
vulnerabilitat.


Catalunya és la Comunitat Autònoma on es practi-
ques més desnonaments, en el 2013 representaren la 
cinquena part de tots els desnonaments practicats a 
Espanya, on 7 de cada 10 desnonaments els pateixen 
famílies amb fills a càrrec.


Mentre que a Catalunya al voltant de 3.000 persones 
dormen al carrer, s’estima que n’hi ha al voltant d’uns 
40.000 pisos desocupats que són propietat d’entitats 
financeres i de grans empreses.


Amb l’actual sistema normatiu generat per les lleis hi-
potecàries i d’arrendament, i tenint en compte la fra-
gilitat de l’economia de les famílies en risc d’exclusió, 
cada cop es pateixen més desnonaments i la perma-
nència de la càrrega del deute sobre les famílies es va 
augmentant.


1. El Parlament de Catalunya reconeix el dret de les 
persones a l’accés a un habitatge digne com una ne-
cessitat bàsica, tal i com estableixen els articles 26 i 
47 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i manifesta 
que calen polítiques que atorguin garanties reals als 
afectats per una situació d’insolvència de forma im-
mediata i garanteixin que no hi hagi cap família sen-
se llar i cap llar sense família.


2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


a. Generar un cens que comprovi i registri els immo-
bles de Catalunya que es troben en situació perma-
nent de desocupació per a: 


i. Crear un cens real dels immobles desocupats.







 11 | Sessió plenària núm. 28 · GP Socialista


ii. Destinar els immobles desocupats a les famílies 
desnonades i a les que no poden accedir a un habitat-
ge per manca de recursos econòmics, propietat d’enti-
tats financeres i grans empreses.


iii. Ampliar el parc d’habitatges d’emergència social.


iv. Destinar els pisos buits al mercat de lloguer social.


b. Expropiar de l’usdefruit dels habitatges desnonats 
que pertanyen a les entitats financeres que han rebut 
algun ajut del FROB, per un període mínim de 5 anys.


c. Establir un règim de sancions a les entitats financeres 
i a grans empreses que mantinguin pisos buits, durant 
més de 2 anys, tal i com es preveu a la Llei 18/2007, de 
28 de desembre, sobre el dret a l’habitatge.


3. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
de crear una política d’habitatge i el foment d’habitat-
ge de lloguer a preus assequibles. És per aquest motiu 
que el Parlament insta el Govern a: 


a. Fomentar l’ampliació i el manteniment del parc pú-
blic de lloguer social.


b. Establir una bonificació fiscal per als propietaris 
que lloguin els seus habitatges per sota del 50% de 
l’IPREM.


c. Concertar amb les administracions locals un fons 
d’emergència social que es pugui gestionar a través 
dels serveis socials municipals i que garanteixi l’accés 
a l’habitatge de les persones o les famílies en situa- 
ció de vulnerabilitat.


4. Els darrers anys, com a resultat de l’actual sistema 
normatiu generat per les lleis hipotecàries i d’arren-
dament, i tenint en compte la fragilitat de l’econo-
mia de les famílies en situació de vulnerabilitat, hi 
ha hagut un augment dels desnonaments de famílies 
que no han pogut fer front a la càrrega del deute dels 
seus habitatges. El Parlament de Catalunya manifesta 
la necessitat d’abordar els desnonaments que es pro-
dueixen a través de mesures, com: 


a. La potenciació de la mediació pública (hipotecària 
i de lloguer) com a suport de les famílies per a rene-
gociar el seu deute amb les entitats financeres.


b. La creació d’un fons social de gestió pública per 
atendre el dret a l’habitatge a les persones que es ve-
gin privades d’una llar.


5. El Parlament insta el Govern a establir convenis 
amb els ajuntaments per gestionar localment els habi-
tatges de titularitat de l’Agència d’Habitatge.


6. El Parlament manifesta la necessitat de impulsar 
mesures complementàries per fer gestions amb el sec-
tor privat per garantir que l’oferta d’habitatges de llo-
guer arribi a aquells que més ho necessitin. El Parla-
ment insta el Govern de la Generalitat a no privatitzar 
el parc públic d’habitatges.


Palau del Parlament, 12 de març de 2014


Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Propostes de resolució presentades 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 58827)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents propos-
tes de resolució subsegüents al Debat general sobre 
l’increment de la pobresa i les desigualtats (tram. 255-
00006/10).


Propostes de resolució


Proposta de resolució núm. 1


Priorització de la lluita contra la pobresa


1. El Govern ha d’atendre com a prioritat absoluta la 
sortida de la crisi econòmica, la creació de llocs de 
treball i la lluita contra la pobresa. En aquest sentit, 
el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


2. Impulsar una taula de coordinació permanent entre 
l’administració central, l’autonòmica i la local per es-
tablir mecanismes de lluita contra la pobresa.


3. Aprovar durant el primer semestre de 2014 un pla 
de col·laboració entre les institucions públiques i les 
entitats privades de lluita contra la pobresa. El pla 
haurà d’incorporar un seguit de mesures concretes 
i pràctiques, així com una memòria econòmica que 
permeti la seva fiscalització i seguiment.


4. Realitzar una modificació de les partides pressu-
postàries de la Generalitat de Catalunya que permetin 
destinar més de 300 milions d’euros a polítiques ex-
cepcionals de lluita contra la pobresa. Aquests fons es 
poden captar per exemple de: 


a) La reducció del 15% de la partida 121 (Direcció 
i administració generals) dels departaments d’Eco-
nomia i Coneixement, Ensenyament, Salut, Interior, 
Territori i Sostenibilitat, Cultura, Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Benestar 
Social i Família, Empresa i Ocupació i Justícia.


b) La reducció del 25% de la partida 531 (E-infraes-
tructures) del Departament d’Empresa i Ocupació i 
de la partida 533 (Mitjans de comunicació social) del 
Departament de Presidència.


c) La reducció del 50% de la partida 111 (Òrgans 
superiors Generalitat i control extern) dels Departa-
ments de Presidència i Governació i Relacions Insti-
tucionals, de la partida 121 (Direcció i administració 
generals) dels Departaments de Presidència i Gover-
nació i Relacions Institucionals, de la partida 451 


(Promoció de la llengua catalana) del Departament de 
Cultura i de la partida 532 (Societat digital) del De-
partament de Governació i Relacions Institucionals.


d) La reducció del 75% de la partida 112 (Impuls i 
coordinació de l’acció de govern) del Departament de 
Presidència, de la partida 113 (Atenció ciutadana i di-
fusió dels serveis de la Generalitat) del Departament 
de Presidència, de la partida 131 (Relacions institu-
cionals i qualitat democràtica) del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, de la partida 
231 (Relacions exteriors) dels Departaments de Pre-
sidència i Governació i Relacions Institucionals, de la 
partida 583 (Estadística) del Departament de Presi-
dència i de la partida 584 (Avaluació de polítiques i 
estudis d’opinió) dels Departaments de Presidència 
i Governació i Relacions Institucionals.


e) La supressió de les partides 114 (Impuls de l’au-
togovern i del desplegament estatutari) i 132 (Orga-
nització, gestió i seguiment de processos electorals) 
del Departament de Governació i Relacions Institu-
cionals.


5. Crear amb aquests recursos un Fons de Solidari-
tat per a la Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió So-
cial que es destini al nou pla de col·laboració entre les 
institucions públiques i les entitats privades de lluita 
contra la pobresa; al desplegament del Pacte per la 
Infància i a ajudes als programes que portin a terme 
les entitats del tercer sector.


Proposta de resolució núm. 2


Compliment dels compromisos en matèria social


El Govern ha de fer efectiu el desplegament del con-
junt de legislació social aprovada pel Parlament de 
Catalunya amb l’objectiu de garantir uns serveis so-
cials de qualitat i que donin resposta a les necessitats 
socials i econòmiques de la ciutadania de Catalunya. 
Per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a: 


1. Desplegar en la seva totalitat la Llei de Serveis 
Socials mitjançant l’aprovació d’una nova cartera de 
serveis i un model concertació, ràtios, funcions i co-
ordinació dels professionals adaptats a les actuals ne-
cessitats socials.


2. Harmonitzar la Llei de Serveis Socials i la Llei 
d’autonomia personal per poder acomplir amb més 
eficàcia els seus objectius.


3. Desplegar completament la Llei de la Infància 
i Adolescència establint, en el marc del Pacte de la 
Infància, els recursos econòmics per la seva imple-
mentació.


4. Garantir el ple compliment de la Llei de Prestaci-
ons Socials de Caràcter Econòmic.
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5. Donar compliment íntegre a les resolucions aprova-
des en aquesta legislatura al Parlament de Catalunya 
en l’àmbit de pobresa, inclusió i desigualtat, sobretot 
pel que fa a les següents mocions: 


a) Moció 10/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques d’inclusió social i d’eradicació de la pobresa


b) Moció 34/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
pobresa infantil i les beques de menjador


c) Moció 35/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
pobresa infantil


d) Moció 42/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
situació de la infància


e) Moció 52/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
sostenibilitat del Sistema per a l’Autonomia i Atenció 
a la Dependència


f) Moció 55/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures contra la malnutrició infantil


g) Moció 56/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
pobresa energètica


h) Moció 60/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
renda mínima d’inserció


i) Moció 64/X del Parlament de Catalunya, sobre l’es-
cola inclusiva


j) Moció 66/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques per a garantir el dret a l’habitatge i el rea-
llotjament de famílies desnonades


k) Moció 67/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
infància


l) Moció 74/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
situació de les persones amb dependència


m) Moció 84/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
salut i la malnutrició infantils


Proposta de resolució núm. 3


Renda mínima d’inserció social


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aprovar una reforma del sistema de rendes 
socials que estableixi una nova generació de renda 
bàsica. Aquesta reforma ha d’incloure com a mínim: 


1. El compliment de l’article 24.3 de l’Estatut i a la 
Llei de Serveis Socials, on es reconeix el dret a la ciu-
tadania a rebre els ingressos mínims necessaris per 
viure amb dignitat, i aquest ha d’articular una respos-
ta que permeti donar l’adequat compliment a la nor-
mativa.


2. El reconeixement del dret subjectiu a la RMI i la 
recuperació de la universalitat de la prestació per a 
tots aquells que compleixin els requisits establerts.


3. L’establiment d’un sistema complementari entre les 
rendes socials i els salaris laborals de baixa quantia 
perquè es pugui compaginar la renda social amb una 
ocupació temporal permetent la recuperació de la ren-
da social en finalitzar el contracte.


4. L’enfortiment del treball en xarxa, l’intercanvi d’in-
formació, d’experiències i bones pràctiques entre les 
administracions i les organitzacions que gestionen 
les rendes mínimes per tal de millorar la qualitat dels 
serveis que es presten.


5. Agilitzar al màxim el temps de tramitació, elimi-
nació de la llista d’espera de l’ajuda i simplificació del 
procés de concessió de les ajudes.


6. Incrementar la dotació de les prestacions econòmi-
ques temporals d’urgència social que permetin pal·liar 
les situacions crítiques que es presenten durant la tra-
mitació de la renda social.


7. L’establiment de diferents perfils de beneficiaris de 
la renda, tenint en compte l’existència de diverses di-
ficultats al món laboral.


8. Agilitzar els procediments per accedir a una Pensió 
No Contributiva (PNC) evitant incorporacions inde-
gudes a la RMI.


Proposta de resolució núm. 4


Ordenació del sistema de prestacions socials


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir una reordenació del sistema social 
i de prestacions socials de cara a una millor coordi-
nació dels serveis d’ajuda a les persones, una millora 
dels serveis socials bàsics i una simplificació de les 
prestacions socials. Amb aquest objectiu el Govern 
ha de: 


1. Crear la figura d’un tutor social que orienti les per-
sones amb situació de vulnerabilitat a l’hora d’identi-
ficar, sol·licitar i accedir a les prestacions públiques a 
les que tenen dret.


2. Simplificar la gestió administrativa de les políti-
ques de prestacions orientades a la integració social 
i laboral. Definir les relacions de complementarietat i 
subsidiarietat entre les diverses prestacions tot enca-
minant-nos cap a una racionalització, simplificació i 
compactació de la gran diversitat d’ajudes i prestaci-
ons socials existents.


Proposta de resolució núm. 5


Millora del sistema de les beques menjador


Davant les deficiències i mancances del programa de 
beques menjador, el Govern a de garantir les beques 
menjador a tots els alumnes que les necessitin com a 
estratègia fonamental de lluita contra la pobresa in-
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fantil i la malnutrició infantil. Per fer realitat aquest 
objectiu, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a: 


1. Condicionar la partida pressupostària d’ajuts de 
menjador escolar a les necessitats socials i econò-
miques existents, de manera que es cobreixin les 
necessitats de cada moment per garantir que tots els 
alumnes que no tenen recursos suficients per sufragar 
l’accés a aquest servei percebin l’ajut.


2. Garantir que tots els alumnes de centres sostinguts 
amb fons públics tinguin accés a una beca menjador 
sempre que les seves famílies compleixin unes condi-
cions de renda homogènies en el conjunt del territori 
català.


3. Revisar i adaptar els barems, les condicions i la 
normativa de les «beques menjador» perquè puguin 
arribar a tots els infants que ho necessiten. Garantir 
que els factors de renda siguin condició suficient per 
accedir als ajuts i s’eliminin els criteris socials que no 
siguin prou discriminatoris de les situacions de po-
bresa.


4. Resoldre i pagar els ajuts de menjador escolar du-
rant l’inici de curs per garantir l’accés normalitzat al 
servei en condicions d’igualtat.


5. Agilitar el pagament dels deutes contrets en con-
cepte de beca de menjador als consells comarcals.


Proposta de resolució núm. 6


Habitatge


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar una política decidida d’acom-
panyament i mediació en l’àmbit de l’habitatge per 
evitar que les famílies es puguin veure privades d’un 
dret necessari per garantir una política de cohesió i 
inclusió social, i en concret a: 


1. Reforçar els equips de mediació institucional en-
tre les entitats financeres i les persones amb situació 
d’impagament d’hipoteca.


2. Ampliar el fons econòmic destinat a ajuts d’emer-
gència pel pagament de quotes hipotecàries o llo-
guers.


3. Adoptar les mesures necessàries per garantir la 
funció social del Parc d’Habitatges de la Generalitat 
de Catalunya, mantenint la titularitat pública.


4. Establir convenis amb les entitats financeres la des-
tinació social de part del seu parc d’habitatges deso-
cupats.


Proposta de resolució núm. 7


Establiment d’una xarxa de distribució d’aliments per 
a les persones en situació de pobresa o risc d’exclusió 
social


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Crear la Xarxa de Repartiment d’Aliments per ga-
rantir el subministrament urgent de queviures a les 
persones necessitades. Promoure un canal oficial de 
distribució d’aliments de manera urgent, fixar el re-
partiment com una prestació social garantida i esta-
blir un procediment únic i coordinat de repartiment 
d’aliments.


2. Obrir una línia telefònica gratuïta d’informació i 
orientació per accedir a la xarxa de subministrament 
d’aliments. Donar-li la publicitat necessària perquè 
tota la població conegui la seva existència i funcio-
nament.


3. Incloure la distribució d’aliments en la propera 
Cartera de serveis socials, ampliar la xarxa de centres 
de distribució d’aliments i establir un model acordat 
amb les entitats socials i els ens locals que inclogui 
també les propostes i les iniciatives que sorgeixin de 
la Taula de Distribució Solidària; tot això, de mane-
ra que se’n garanteixin la suficiència pressupostària, 
l’eficàcia i l’eficiència.


Proposta de resolució núm. 8


Pobresa energètica


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir una estratègia conjunta de lluita 
contra la pobresa energètica amb l’administració es-
tatal i local que inclogui: 


a) Presentar al Parlament en el termini de tres me-
sos una reforma del decret Llei 6/2013 per tal que les 
empreses subministradores d’energia i aigua potable 
no interrompin el subministrament per impagament 
si no tenen un informe dels serveis socials bàsics i si 
la unitat familiar rep uns ingressos inferiors al sala-
ri mínim interprofessional o es troba en una situació 
econòmica d’estat de necessitat. Habilitar una parti-
da pressupostària suficient per si fos necessari desti-
nar-hi recursos públics.


b) Elaborar un pla de xoc contra la pobresa energèti-
ca, que tingui com a principal objectiu garantir el dret 
dels ciutadans als subministraments bàsics de la llar, 
establint acords amb companyies energètiques que 
operen a Catalunya per tal de determinar un sistema 
públic de tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb 
insuficiència de recursos.


c) Garantir el subministrament d’un mínim vital d’ai-
gua potable, de sanejament i d’energia als domicilis 
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de les famílies que no en puguin pagar les factures en 
el marc dels fons plantejats pel «Plan Nacional de Ac-
ción para la Inclusión Social» del Govern de l’Estat.


Proposta de resolució núm. 9


Suport a les famílies


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Garantir una renda de suficiència per a famílies 
amb infants a càrrec fins a 18 anys, condicionada a 
nivell de renda i tenint en compte la renda per càpita 
familiar.


2. Revisar el tram català de l’IRPF per assegurar que 
el sistema de desgravacions tingui efectes redistribu-
tius i de lluita contra la pobresa a fi que se’n beneficiïn 
les famílies més vulnerables que no fan la declaració 
de la renda.


3. Reforçar i normalitzar programes de prevenció i 
atenció a les famílies amb infants en situació de po-
bresa des dels serveis socials. Adoptar les mesures 
necessàries per garantir que la pobresa no sigui una 
justificació per retirar la custòdia dels fills.


4. Revisar la Renda Mínima d’Inserció de manera que 
tingui en consideració en l’accés a la quantia si hi ha 
fills a càrrec i ho discrimini positivament.


Proposta de resolució núm. 10


Suport a la gent gran en situació de vulnerabilitat


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Elaborar un Programa per a les persones grans 
2014-2018, que contempli models d’atenció integral 
amb polítiques d’actuació amb carteres de serveis 
adaptats a les seves necessitats i característiques, amb 
la participació de les entitats de persones grans i dels 
ens locals.


2. Que el Sistema de Salut de Catalunya, tingui una 
especial cura en les atencions mèdiques, temps d’es-
pera, accés a totes les prestacions, transport gratuït a 
actes mèdics.


3. Establir xarxes de seguretat per garantir uns in-
gressos adequats a la jubilació per als que no poden 
construir una pensió adequada per raons justificades.


4. Impulsar el programa «talonari de serveis», perquè 
les persones grans i les seves famílies puguin esco-
llir, amb total llibertat, la residència o servei social 
que millor s’adapti a les seves necessitats i per aju-
dar les famílies a cobrir les despeses de contractació 
d’assistència personal per col·laborar en la cura de les 
persones grans.


5. Universalitzar la cobertura assistencial d’atenció 
domiciliària per a persones majors de 65 anys en si-
tuació de pobresa, per arribar a tota la població que 
ho necessiti en els propers 4 anys i incrementar la co-
bertura d’hores d’atenció domiciliària per garantir un 
mínim de dues hores diàries.


Palau del Parlament, 12 de març de 2014


Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Reg. 58981 (1)


Proposta transaccional presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió,  
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana  
de Catalunya i Grup Parlamentari Socialista


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, portaveu del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableix l’article 133 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució transaccional, 
subsegüent al Debat general sobre l’increment de la 
pobresa i les desigualtats (tram. 255-00006/10), que 
substitueix les propostes de resolució núm. 7 del Grup 
Parlamentari Socialista.


Proposta de resolució transaccional


Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya, GP Socialista


A la Proposta de resolució núm. 7, apartats 4, 5 i 10, 
del GP de CiU i GP d’ERC, i Proposta de resolució 
núm. 7 del GP Socialista
Amb modificació del text. Nova redacció.


«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1. Millorar, conjuntament amb les entitats municipa-
listes i els Consells Comarcals, la gestió d’ajuts de 
menjador adreçats als infants per al proper curs es-
colar 2014-2015 de manera que es garanteixi que el 
servei de menjador escolar esdevingui un instrument 
bàsic per assegurar una alimentació equilibrada als 


infants en situació de dèficit alimentari durant el curs 
escolar amb les mesures següents: 


a) Fixar unes bases comunes de concessió de beques 
menjador per al curs 2014-2015 per a tots els consells 
comarcals prioritzant el nivell de renda de les famílies  
i que prevegin la flexibilitat necessària del sistema 
i deis pagaments per tal de fer front a les situacions 
canviants de les famílies al llarg del curs escolar, de 
manera que s’asseguri que el programa funciona d’ini-
ci a final, que els infants tinguin cobert l’àpat diari de 
principi a final de curs i que les famílies amb situa- 
cions econòmiques sobrevingudes puguin demanar 
una beca de menjador escolar un cop iniciat el curs.


b) Garantir la cobertura del 100% del cost del menja-
dor en tots els casos de pobresa extrema.


2. Garantir la partida pressupostària amb suficiència 
econòmica per a beques menjador per donar cobertu-
ra al conjunt d’infants amb situació de vulnerabilitat 
extrema.


3. Iniciar de manera immediata els treballs amb els 
Consells Comarcals i els representants dels ens locals 
per modificar els decrets 160/1996 i 161/1996 sobre el 
servei escolar de menjador i el servei escolar de trans-
port escolar per tal d’adequar-los a l’article 6 de la 
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació que estableix 
ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense es-
cola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals 
atenent la naturalesa del desplaçament i el nivell de 
renda de les famílies.»


Palau del Parlament, 13 de març de 2014


Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Mar-
ta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Maurici 
Lucena i Betriu, portaveu del GP Socialista
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Reg. 58983 (3)


Proposta transaccional presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i Grup Mixt


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi 
Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió i David Fernàndez i Ramos, 
portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix 
l’article 133 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent proposta de resolució transaccional, 
subsegüent al Debat general sobre l’increment de la 
pobresa i les desigualtats (tram. 255-00006/10), que 
substitueix les propostes de resolució núm. 1.13 del 
Grup Parlamentari de CIU i d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, núm. 4 del Grup Mixt.


Proposta de resolució transaccional


Presentada per: GP de CiU i GP d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Grup Mixt


A la Proposta de resolució núm. 1, apartat 13, del GP 
de CiU i GP d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
núm. 4 del GP Mixt
Amb modificació


«Impulsar polítiques d’execució penal i penitenciàries, 
per afavorir la inserció social i laboral de les persones 
en situació d’exclusió social. Impulsar mesures de re-
forç i garantia al dret a l’assistència jurídica gratuïta, 
en especial als col·lectius vulnerables.


Instar els municipis a promoure la revisió de les orde-
nances de civisme i dels plans de seguretat a fi que no 
accentuïn l’estigmatització i penalització de persones 
en situació de major vulnerabilitat i pobresa.»


Palau del Parlament, 13 de març de 2014


Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Mar ta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; David 
Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt
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Reg. 58985 (4)


Proposta transaccional presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, Marta Rovira i Vergés, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableix l’article 133 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució transacci-
onal, subsegüent al Debat general sobre l’increment 
de la pobresa i les desigualtats (tram. 255-00006/10), 
que substitueix la proposta de resolució núm. 3 del 
Grup Parlamentari de Ciutadans.


Proposta de resolució transaccional


3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a promover, en colaboración con las en-
tidades del tercer sector y con las administraciones 
locales, teniendo en cuenta el debido equilibrio terri-
torial, un plan de implantación de espacios de aten-
ción para niños de entre tres y doce años, en los que 
fuera del horario escolar se puedan desarrollar acti-
vidades para los mismos que potencien su desarrollo 
cognitivo, afectivo y social, mientras se facilita así la 
conciliación laboral y familiar a los padres y madres 
que están integrándose en el mercado laboral tras pa-
sar por una situación de dificultad económica y evitar 
que por la dificultad de estas familias de atender a la 
vez a las nuevas responsabilidades laborales y la las 
cargas familiares se cronifiquen situaciones de vulne-
rabilidad social.


Palau del Parlament, 13 de març de 2014


Carina Mejías Sánchez, portaveu del GP de C’s; Jordi 
Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta Rovira 
i Vergés, portaveu del GP d’ERC
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Reg. 58988 (7)


Proposta transaccional presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió i Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Marta Rovira 
i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 133 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució transaccional, 
subsegüent al Debat general sobre l’increment de la 
pobresa i les desigualtats (tram. 255-00006/10), que 
substitueix la proposta de resolució núm. 1 del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.


Proposta de resolució transaccional


1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a diseñar e implementar, bajo la responsa-
bilidad del Departament de Benestar Social, Familia i 


Inmigració, con la debida coordinación interadminis-
trativa y a partir de la información de los servicios so-
ciales, la propia Generalitat y las entidades de acción 
social, un sistema de historia social compartida que 
integre toda la información sobre la trayectoria de la 
persona en el ámbito de los servicios sociales, con los 
siguientes objetivos:


a. Mejorar la gestión y la atención ciudadana.


b. Definir itinerarios de inserción social y laboral.


c. Incorporar el enfoque de la trayectoria vital y fami-
liar en las intervenciones que vayan dirigidas a niños 
y adolescentes.


d. Facilitar la información, gestión y tramitación de 
todos los recursos de atención social tanto públicos 
como de las entidades de acción social desde un úni-
co punto de atención administrativa.


e. Garantizar en la aplicación del sistema el cumpli-
miento de la legislación en materia de protección de 
datos y confidencialidad.


Palau del Parlament, 13 de març de 2014


Carina Mejías Sánchez, portaveu del GP de C’s; Jordi 
Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta Rovira 
i Vergés, portaveu del GP d’ERC
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Reg. 58982 (2)


Esmena tècnica presentada  
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió  
i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana  
de Catalunya


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 133 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució transaccional, subse-
güent al Debat general sobre l’increment de la pobre-
sa i les desigualtats (tram. 255-00006/10).


Proposta de resolució transaccional


Presentada per: GP de Convergència i Unió, GP d’Es-
querra Republicana de Catalunya


A la Proposta de resolució núm. 2, el punt 2.2, del  
GP de Convergència i Unió i el GP d’Esquerra


De modificació del punt 2.2


«En relació a la política fiscal el Parlament de Cata-
lunya:


a. Constata que la desigual distribució dels costos de 
la crisi han agreujat les desigualtats econòmiques i  
de renda i ha contribuït a un augment de la pobresa.


b. Manifesta la necessitat d’orientar la política fiscal a 
la consecució de més equitat social i la reducció de les 
desigualtats, i en aquest sentit:


– Insta el Govern a continuar amb les reformes fiscals 
necessàries per tal d’incrementar la progressivitat i la 
capacitat redistributiva en els tributs en què té capa-
citat normativa, incloent una avaluació dels beneficis 
i deduccions fiscals existents i la seva eventual modi-
ficació.


– Insta el Govern a tenir un paper actiu en relació 
als canvis tributaris que impulsa el govern espanyol 
a partir de la Comisión de Expertos para la Reforma 
Fiscal, que poden afectar els principals impostos en 
volum de recaptació (IRPF, IVA i Impost de Societats), 
així com la capacitat normativa en matèria fiscal de la 
Generalitat.


c. Constata la necessitat d’un nou pacte social a ni-
vell europeu per garantir una Europa del benestar 
universal i de la plena ocupació de qualitat, que ha 
d’incloure en l’àmbit de les institucions de la Unió  
Europea necessàriament l’avenç cap a una Unió Fis-
cal i la constitució d’un Tresor Europeu.»


Palau del Parlament, 13 de març de 2014


Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC
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Reg. 58986 (5)


Esmena tècnica presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans  
i el Grup Parlamentari d’Esquerra  
Republicana de Catalunya 


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, Marta Rovira i Vergés, portaveu 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 133 
del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució transaccional, subsegüent al 
Debat general sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats (tram. 255-00006/10), que substitueix la 
proposta de resolució núm. 7 del Grup Parlamentari 
de Ciutadans.


Proposta de resolució transaccional


El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a implantar, rediseñando si es necesa-


rio el mecanismo de la Agència Catalana del Con-
sum, un sistema de solución arbitral destinado a las 
situaciones familiares con riesgo de desahucio por 
impago de préstamos hipotecarios en el cual se ten-
drán en cuenta las circunstancias de la concesión 
del préstamo, las particularidades y circunstancias 
familiares actuales, la eventual responsabilidad del 
deudor en la situación de dificultad económica ac-
tual así como, especialmente, si la entidad financiera 
implicada ha recibido ayudas públicas en el marco 
del proceso de reestructuración del sistema financie-
ro español.


La Generalitat no celebrará convenios de colaboración 
en lo sucesivo con las entidades que rehúsen adherirse 
al mencionado procedimiento arbitral. La Generalitat 
incluirá la adhesión al sistema de arbitraje como re-
quisito en los pliegos de condiciones de las licitacio-
nes públicas.


Palau del Parlament, 13 de març de 2014


Carina Mejías Sánchez Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de C’s Portaveu del GP d’ERC
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Reg. 58987 (6)


Modificació a la resolució de pobresa 
energètica presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa i Grup Parlamentari 
Socialista


A la Mesa del Parlament


El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


1. Modificar el Decret Llei 6/2013, del 23 de desem-
bre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, del Codi de Consum de Catalunya, incorporant 
la garantia del mínim necessari de subministraments 
i impedint la suspensió del tall de subministrament 
de llum, aigua i gas durant tot l’any per a persones i 
famílies en condicions de vulnerabilitat que es deter-
minin pels serveis socials, assumint la Generalitat a 
través d’una partida pressupostària destinada als titu-
lars dels serveis l’impagament d’aquests.


2. En tant les companyies distribuïdores no facin 
efectiu la bonificació del dret i l’establiment d’un mí-
nim de subministraments, la Generalitat de Catalu-
nya destinarà anualment una partida pressupostària 
amb aquesta finalitat, quedant com a deute pendent 
de traspassar a la distribuïdora.


3. Donar compliment a la Moció 56/X, del Parlament 
de Catalunya, sobre Pobresa Energètica i, de manera 
immediata, crear i convocar la taula sobre pobresa 
energètica.


4. Aprovar un pla d’estalvi energètic per a la rehabi-
litació d’habitatges on resideixen famílies en situació 
de vulnerabilitat.


5. Aprovar programes de suport als ajuntaments que 
vulguin intervenir en el mercat de la generació i dis-
tribució d’energia.


Dolors Camats i Luis Eva Granados Galiano 
GP d’ICV-EUiA  GP  Socialista
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