
  PUNT 17 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’aplicació del reial decret que garanteix 
el dret dels alumnes a rebre l’ensenyament en 
totes les llengües oficials a Catalunya
Tram. 302-00194/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 79672 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació 
del reial decret que garanteix el dret dels alumnes a 
rebre l’ensenyament en totes les llengües oficials a 
Catalunya (tram. 300-00204/10).

Moció

El Parlament de Calalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a 

1. Elaborar un mapa escolar de las lenguas oficiales 
predominantes en cada municipio o comarca donde 
estén enclavados los centros educativos catalanes, 

para valorar el grado de conocimiento y uso de cada 
una de las lenguas oficiales.

2. Este mapa escolar lingüístico deberá elaborarse 
mediante los datos estadísticos disponibles y con la 
participación de profesores y comunidad educativa de 
cada centro para conocer la realidad sociolingüística 
por comarca o municipio, en el plazo máximo de dos 
meses.

3. Poner a disposición de la Comisión de Educación 
y Universidades del Parlament este mapa y exponer 
sus resultados, en el plazo máximo de un mes desde 
su elaboración.

4. Informar en sede parlamentaria del seguimiento de 
la implantación en cada municipio o comarca del in-
glés como principal lengua extranjera utilizada como 
lengua vehicular, en el plazo máximo de dos meses.

5. A la vista de los datos lingüísticos obtenidos sobre 
el conocimiento y uso del castellano, catalán e inglés 
en todos los municipios y comarcas, formular una 
propuesta para determinar el porcentaje en que de-
ban utilizarse el catalán, el castellano e inglés en cada 
centro educativo.

6. Informar en la comisión parlamentaria correspon-
diente de las reuniones mantenidas con el Ministro de 
Educación, Sr. José Ignacio Wert, para la aplicación 
de la Ley Orgánica de Mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).

7. Informar en la comisión parlamentaria correspon-
diente de las solicitudes formuladas por los alumnos, 
centros y partidas presupuestarias, al amparo del 

Dossier per a la sessió 41

Convocada per a l’1 d’octubre de 2014, a les 10.00 h

Segona part

Ple del Parlament
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Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se 
regulan los procedimientos administrativos relativos 
al reconocimiento de la compensación de los costes 
de escolarización previstos en el apartado 4 de la dis-
posición adicional trigésimo octava de la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

8. Aplicar en su totalidad el citado Real Decreto, dado 
que incluso habiendo procedido a interponer un recurso 
en su contra, este recurso no tiene efectos suspensivos.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2014

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s



 3 | Sessió plenària 41

PUNT 18 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre el transport ferroviari i els cen
tres logístics
Tram. 302-00195/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 79680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el transport 
ferroviari i els centres logístics (tram. 300-00202/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a presentar en el termini de sis mesos un pla 
estratègic logístic de Catalunya, degudament acordat 
amb els diferents sectors del transport, que defineixi lí-
nies i programes d’actuació sota una concepció integral.

2. En línia amb les directrius sobre transport de mer-
caderies de l’UE i tenint en compte a més els proble-
mes ambientals de qualitat de l’aire, i per tal de reduir 
l’emissió de contaminants i la petjada del carboni, 
Catalunya ha de reforçar el transport de mercaderies 
per ferrocarril; en aquest sentit, el Parlament de Cata-
lunya insta el Govern i la resta d’administracions pú-
bliques competents, i com a termini màxim el 2015, a 
acabar els accessos ferroviaris als Ports de Barcelona 
i Tarragona, així com a definir i executar el mapa de 
centres logístics desenvolupat per CIMALSA, CIM 
Penedès CIM Empordà, centres de caràcter intermo-
dal que han de connectar amb el Port de Barcelona i el 
de Tarragona i la terminal de La Llagosta mitjançant 
el corredor mediterrani; la definició d’aquests centres 
logístics hauria de comptar amb el calendari per la 
seva execució i els seus mecanismes de finançament.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat encarregar els estudis informatius per tal 
de fer possible que des de la futura terminal de La 
Llagosta o el Port de Barcelona es faci arribar una 
autopista ferroviària fins a El Boló –França.

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat resoldre la connexió amb ample mixt –tercer 
fil– des de Figueres fins a Portbou.

5. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat la su-

pressió de barreres a la competència en el transport 
de mercaderies ferroviàries.

6. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al Govern de l’Estat accelerar la 
construcció del Corredor Ferroviari del Mediterrani 
com a element dinamitzador de l’economia, i en aquest 
sentit instar-lo a presentar-se a la convocatòria oberta 
per la Comissió Europea per a finançar amb fons co-
munitaris el desenvolupament de les Xarxes Transeu-
ropees de Transport amb un projecte solvent tècnica i 
financerament per a captar el màxim finançament pos-
sible per al desenvolupament del Corredor Mediterrani 
com a Corredor de la xarxa central europea.

7. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a instar el Govern de l’Estat a dotar els 
Pressupostos Generals de 2015 amb recursos sufici-
ents per a recolzar la sol·licitud de fons europeus i ac-
celerar la construcció del Corredor Mediterrani com 
a principal eix de comunicacions de la xarxa ferrovià-
ria espanyola.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2014

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

Esmenes presentades
Reg. 80784, 81173 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 01.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
80184)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el transport 
ferroviari i els centres logístics (tram. 302-00195/10).

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

A l’apartat 1

«1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a formular en el termini de sis mesos un 
pla estratègic logístic de Catalunya que, d’una part, 
defineixi línies i programes d’actuació integrals i, d’al-
tra part, faci una proposta de nou Mapa de centres 
logístics, en base a les necessitats i prioritats reals de 
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ubicació, concretant les prioritats i els terminis d’exe-
cució i els seus mecanismes de finançament. Aquest 
pla estratègic logístic s’haurà de formular de forma 
acordada amb les administracions locals afectades i 
escoltant a les entitats representatives de la societat ci-
vil, inclosos els diferents sectors del transport.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 2, que resta de la manera següent: 

«2. En línia amb les directrius sobre transport de mer-
caderies de l’UE i tenint en compte a més els proble-
mes ambientals de qualitat de l’aire, i per tal de reduir 
l’emissió de contaminants i la petjada del carboni, 
Catalunya ha de reforçar el transport de mercaderies 
per ferrocarril; en aquest sentit, el Parlament de Cata-
lunya insta el Govern i la resta d’administracions pú-
bliques competents, i com a termini màxim el 2015, a 
acabar els accessos ferroviaris als Ports de Barcelona 
i Tarragona i la seva connexió amb el corredor medi-
terrani. així com a definir i executar el mapa de centres 
logístics desenvolupat per CIMALSA, CIM Penedès 
CIM Empordà, centres de caràcter intermodal Que 
han de connectar amb el Port de Barcelona i el de 
Tarragona i la terminal de La Llagosta mitjançant el 
corredor mediterrani; la definició d’aquests centres 
logístics hauria de comptar amb el calendari per la 
seva execució i els seus mecanismes de finançament.»

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 81173)

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 el transport ferroviari i 
els centres logístics (tram. 302-00195/10).

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a presentar en el termini de nou mesos 

un pla estratègic logístic de Catalunya, degudament 
acordat amb els diferents sectors del transport i la 
logística, que defineixi línies i programes d’actuació 
sota una concepció integral.»

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

Del punt 2

«2. En línia amb les directrius sobre transport de 
mercaderies de l’UE i tenint en compte a més els 
problemes ambientals de qualitat de l’aire, i per tal 
de reduir l’emissió de contaminants i la petjada del 
carboni, Catalunya ha de reforçar el transport de 
mercaderies per ferrocarril; en aquest sentit el Par-
lament de Catalunya insta el Govern i la resta d’ad-
ministracions públiques competents a licitar abans de 
finalitzar l’any 2014 a acabar els accessos ferroviaris 
als Ports de Barcelona i Tarragona, així com a definir 
i executar el mapa de centres logístics desenvolupat 
per CIMALSA, Logis Intermodal Penedès, Logis In-
termodal Empordà i el Logis Intermodal Montblanc, 
centres de caràcter intermodal que han de connectar 
amb el Port de Barcelona i el de Tarragona i la termi-
nal de La Llagosta mitjançant el corredor del medi-
terrani. La definició d’aquests centres logístics hauria 
de comptar amb el calendari per la seva execució i els 
seus mecanismes de finançament.»

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

Del punt 4

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a instar el Govern de l’Estat a resoldre la 
connexió amb ample mixt –tercer fil– des de Figueres 
fins a Portbou.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat la su-
pressió de barreres a la competència en el transport 
de mercaderies ferroviàries, així com l’eliminació de 
barreres tècniques i de gestió, per assolir la interope-
rabilitat amb la xarxa europea.» 

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 19 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’execució dels pressupostos de 
la Generalitat per al 2014 i les perspectives 
per al 2015
Tram. 302-00196/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 79697 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, 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’execució 
dels pressupostos de la Generalitat per al 2014 i les 
perspectives per al 2015 (tram. 300-00201/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya, per millorar la transpa-
rència dels comptes públics, insta el Govern a: 

1.1. Publicar a la pàgina http://transparencia.gencat.
cat les següents informacions econòmiques: 

a) Les entitats financeres que han intervingut en la 
col·locació de les emissions de bons de la Generalitat 
i els imports que han cobrat per cadascuna d’elles per 
la gestió de les emissions de deute.

b) La informació pública detallada del Pla de paga-
ment a Proveïdors de l’Estat: institucions que han 
rebut finançament, entitats financeres que han parti-
cipat, total dels imports totals gestionats i destinació i 
imports dels pagaments.

c) La informació detallada de l’endeutament de la Ge-
neralitat: llistat de creditors i entitats financeres que 
hagin aportat crèdits bancaris i la relació de persones 
jurídiques tenidores de bons.

d) La relació d’entitats de dret públic, societats parti-
cipades, consorcis, fundacions que hagin contret deu-
te, les entitats financeres amb qui els han contrets, els 
imports i les condicions de l’endeutament.

e) La informació mensual del pagaments per mètode 
diferit per a inversions ja efectuades: infraestructures 
concretes per les que es produeixen els pagaments i en-
titats i empreses a les que van destinats els pagaments.

f) El llistat dels proveïdors contractats, amb NIF, 
nombre de contractes i import per Departaments.

g) La informació de contractes de més de 3000 €, no 
tan sols la del Pla de proveïdors, i estat i d’execució i 
pagament.

h) Els informes de reparament de les intervencions 
dels Departaments i ens de la Generalitat, en especial 
els que es fan sobre fraccionament de contractes.

i) Totes les dades econòmiques es publicaran en un 
format tractable (full de càlcul)

1.2. Trametre al Parlament trimestralment l’estat de 
l’execució pressupostària tant de Despeses com d’In-
gressos de la Generalitat de Catalunya i dels seus ens 
dependents per Seccions, Serveis, Capítols, Articles i 
Conceptes, així com l’execució per Programes.

2. El Parlament de Catalunya acorda tornar a posar en 
funcionament l’Oficina pressupostaria del Parlament 
per tal d’efectuar el seguiment i el control de l’exe-
cució del pressupost de la Generalitat, dotant-la dels 
recursos humans i materials adients, i incorporant-la 
d’immediat a la xarxa de centres amb accés a la infor-
mació econòmica del Govern i dels Departaments de 
la Generalitat en forma consulta on línia.

3. El Parlament de Catalunya constata que el paga-
ment de la catorzena paga dels treballadors de la Ge-
neralitat i eliminar la reducció del 15% de retribució 
i jornada aplicada als treballadors interins, que ha 
d’estar previst en el pressupost per 2015, no compensa 
les retallades sofertes pels treballadors i treballadores 
públics els darrers anys.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a millo-
rar les retribucions dels treballadors i treballadores de 
la Generalitat amb les següents mesures: 

4.1. Garantir el pagament de la catorzena paga dels 
treballadors de la Generalitat, i eliminar la reducció 
del 15% de retribució i jornada aplicada als treballa-
dors interins, sense que estigui condicionat a incre-
ments de recursos per part de l’Estat.

4.2. Incloure el la Llei de pressupostos per 2015 les 
partides necessàries per: 

a) La recuperació progressiva de l’ocupació perduda 
en els darrers anys.

b) La recuperació progressiva del poder adquisitiu per-
dut els darrers anys.

4.3. L’inici de forma immediata de negociacions, en 
el Marc de la Mesa General de la Funció Públic, per 
negociar la recuperació de la jornada laboral i del po-
der adquisitiu perduts, així com la restitució de drets i 
condicions laborals perduts.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

5.1. Informar el Parlament de Catalunya, de forma 
detallada, de les mesures previstes per donar compli-
ment als pressupostos de la Generalitat per 2014 pel 

http://transparencia.gencat.cat
http://transparencia.gencat.cat
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que fa a les previsions d’ingressos per la venda d’ac-
tius i concessions per valor de 2.300 M€.

5.2. No realitzar cap venda d’actius o concessió de la 
gestió que afecti al parc públic d’habitatges o als ser-
veis públics de gestió de l’aigua i el sanejament.

5.3. Presentar en els pressupostos de la Generalitat 
per 2015 un pla financer plurianual, acordat amb els 
agents socials i els Grups Parlamentaris, per a la recu-
peració de la despesa pública amb l’objectiu de prio-
ritzar aquells plans i programes que tenen una major 
incidència en la reducció de les desigualtats.

5.5. Presentar en el projecte de llei de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic una po-
lítica d’ingressos justa, solidària i ambiental que com 
a mínim contempli els eixos següents: 

a) Impulsar un gravamen sobre les grans fortunes, 
vinculat a la renda i de caràcter progressiu, gravant 
totes les rendes superiors a 500.000 € anuals.

b) Supressió de la deducció per inversió en habitatge 
habitual adquirit abans de l’1 de gener de 2013, pre-
servant les rendes més baixes.

c) Eliminar el benefici fiscal del 20% per la compra 
d’accions en empreses que cotitzin en el Mercat Al-
ternatiu Borsari.

d) Eliminar el benefici fiscal del 30% per la compra 
d’accions o participacions socials d’empreses noves o 
de creació recent Business Angels.

e) Reforma de l’impost de successions per recuperar 
el nivell recaptatori, garantint la seva progressivitat.

f) Reforma de l’Impost sobre el Patrimoni, incorpo-
rant 2 nous elements: nova rebaixa del mínim exempt 
i augment progressiu dels tipus aplicables.

g) Nous impostos i increment d’alguns dels existents: 
begudes ensucrades, l’alcohol i el tabac, de forma ne-
gociada amb el Govern de l’Estat.

h) Implementació de l’eurovinyeta als vehicles pe-
sants de mercaderies que travessen Catalunya per les 
vies de gran capacitat de titularitat catalana.

h) Eliminar els beneficis fiscals als casinos.

i) Fiscalitat ambiental: impost a les emissions de CO2.

j) Presentar al Parlament, en el termini de dos me-
sos, un pla per combatre el frau fiscal, incrementant 
fortament els efectius humans i recursos tècnics de 
l’Agència Tributària de Catalunya per tal de perseguir 
el frau fiscal i l’economia submergida i coordinant 
les actuacions amb l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària. L’objectiu del pla serà assolir els mateixos 
paràmetres que els països més avançats de la UE.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a encar-
regar una auditoria del deute de la Generalitat, comp-
tant amb la participació de la societat civil que avaluï, 

entre d’altres, l’evolució de l’endeutament, les motiva-
cions dels préstecs i les seves condicions i creditors. 
Així com les condicions i objectius dels contractes de 
crèdits finalistes i dels finançaments específics.

8. El Parlament de Catalunya rebutja noves mesures 
de retallades de serveis, prestacions i drets socials 
que pugui proposar l’Estat a les CCAA. Aquestes no-
ves actuacions han estat recollides en un document 
amb 255 mesures elaborat, a partir de propostes dels 
Governs de les CCAA, pel Ministeri d’Hisenda.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2014

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Esmenes presentades
Reg. 81300, 81354 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 01.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 81300)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’execució dels pressu-
postos de la Generalitat per al 2014 i les perspectives 
per al 2015 (tram. 302-00196/10).

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

Modificació punt 1

«1. El Parlament de Catalunya, per millorar la trans-
parència dels comptes públics, insta el Govern a: 

1.1. Publicar a la pàgina http://transparencia.gencat.
cat tota la informació econòmica sobre endeutament, 
tresoreria, proveïdors, finançament d’inversions i con-
tractació d’acord amb el que estableixi la futura llei de 
la transparència, accés a la informació i bon govern, 
actualment en tràmit parlamentari.

1.2. Continuar trametent, d’acord amb l’article 79 del 
Text refós de la llei de finances públiques de Catalu-
nya, l’estat mensual d’execució del pressupost de la 
Generalitat i de les seves modificacions, així com els 
moviments i la situació del Tresor.»
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2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya acorda tornar a posar 
en funcionament impulsar l’Oficina pressupostaria del 
Parlament per tal d’efectuar el seguiment i el control 
de l’execució del pressupost de la Generalitat, dotant-la 
dels recursos humans i materials adients, i incorpo-
rant-la d’immediat a la xarxa de centres amb accés a la 
informació econòmica del Govern i dels Departaments 
de la Generalitat en forma consulta on línia. d’acord 
amb el que disposa l’article 203 del Reglament del 
Parlament de Catalunya.»

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

Punts 3 i 4

«3. El Parlament de Catalunya insta al Govern a ela-
borar uns pressupostos per al 2015 que incloguin la 
catorzena paga dels treballadors de la Generalitat de 
Catalunya i eliminin la reducció del 15% de retribució 
i jornada aplicada als treballadors interins.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 5.1.

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 5.2.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 5.3

«5.3. Presentar uns pressupostos per a l’any 2015 que 
prioritzin la cohesió social, el creixement econòmic i 
el funcionament dels serveis públics de benestar, que 
incrementin la despesa no financera amb càrrec a re-
cursos generals prevista en els pressupostos del 2014.»

7 Esmena núm. 7
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 5.5

«5.5. Incloure Presentar en el projecte de llei de me-
sures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic una política d’ingressos justa, solidària i ambi-
ental que com a mínim contempli les mesures els eixos 
següents: 

«a) Impulsar un gravamen sobre les grans fortunes, 
vinculat a la renda i de caràcter progressiu, gravant to-
tes les rendes superiors a 500.000 € anuals.

b) Supressió de la deducció per inversió en habitatge 
habitual adquirit abans de l’1 de gener de 2013, preser-
vant les rendes més baixes.

c) Eliminar el benefici fiscal del 20% per la compra 
d’accions en empreses que cotitzin en el Mercat Alter-
natiu Borsari.

d) Eliminar el benefici fiscal del 30% per la compra 
d’accions o participacions socials d’empreses noves o 
de creació recent Business Angels.

e) Reforma de l’impost de successions per recuperar el 
nivell recaptatori, garantint la seva progressivitat.

f) Reforma de l’Impost sobre el Patrimoni, incorporant 
2 nous elements: nova rebaixa del mínim exempt i aug-
ment progressiu dels tipus aplicables.

g) Nous impostos i increment d’alguns dels existents: 
begudes ensucrades, l’alcohol i el tabac, de forma ne-
gociada amb el Govern de l’Estat.

h) Reclamar al Govern de l’Estat la implantació de la 
Directiva 2011/76/UE, del 27 de desembre de 2011, de 
l’eurovinyeta, a tot l’Estat per a fer-ne possible l’apli-
cació per part de la Generalitat. La manca d’homo-
geneïtat en l’aplicació d’aquesta regulació ambiental 
podria tenir l’efecte contrari al que es persegueix, atès 
que els fluxos de mobilitat es desviarien cap a vies no 
gravades que discorren per territoris on actualment se 
superen els límits de contaminació dels contaminants 
que justament l’eurovinyeta vol evitar. El Parlament 
ha manifestat en diverses ocasions la voluntat d’in-
cidir en la mobilitat del país i en les conseqüències 
mediambientals del transport viari, i adoptar criteris 
existents en altres països europeus; en aquest sentit, 
el Govern va començar a treballar en la implantació 
de l’eurovinyeta a Catalunya durant el 2014, però ara 
mateix l’aplicació d’aquesta mesura es troba aturada 
per la manca de voluntat del Ministeri de Foment, que 
malgrat les bones paraules acaba encallant multitud 
d’inversions a Catalunya.

h) Eliminar els beneficis fiscals als casinos.

i) Estudiar altres tipus impositius dels anomenats im-
postos verds, per tal d’ajudar a corregir certes conduc-
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tes perjudicials per al medi ambient i impulsar alhora 
una economia sostenible i baixa en emissions de ga-
sos amb efecte d’hivernacle en la línia encetada du-
rant l’any 2014 amb la tramitació del Projecte de llei 
de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’at-
mosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost 
sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera pro-
duïda per la indústria i de l’impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica, en l’inici d’una línia 
de treball encertada pel que fa a la fiscalitat ambien-
tal. En aquest sentit, cal estudiar la fiscalitat per la 
contaminació local atmosfèrica generada pel trànsit 
rodat, especialment en les zones urbanes en què se su-
peren els límits de qualitat de l’aire.

j) L’impuls d’un pla de lluita contra el frau fiscal que 
estableixi un marc d’actuació a curt i mitjà termini, i 
que prevegi els recursos necessaris per afrontar-lo.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 7

«7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a de-
manar a la Sindicatura de Comptes que elabori durant 
aquest exercici l’informe que la Sindicatura de Comp-
tes presenti sobre l’Anàlisi de l’evolució de l’endeuta-
ment de la Generalitat, d’acord amb els criteris esta-
blerts en la moció 9/X del Parlament de Catalunya, 
per a la seva valoració per part dels grups parlamen-
taris i organitzacions de la societat civil.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 8

«8. El Parlament rebutja noves mesures de reducció 
de la despesa per part de l’Estat espanyol i de reducció 
del dèficit pressupostari i insta al Govern de Catalu-
nya a negociar amb el Govern de l’Estat l’increment 
dels recursos de la Generalitat de Catalunya per a 
l’exercici 2015 per a mantenir l’estat del benestar.»

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 81354)

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’execució dels pressu-
postos de la Generalitat per al 2014 i les perspectives 
per al 2015 (tram. 302-00196/10).

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

Del punt 1.1

«1.1. Publicar a la pàgina http://transparencia.gen-
cat.cat les informacions econòmiques que es derivin 
dels preceptes que s’aprovin en la proposició de llei de 
la transparència, accés a la informació i bon govern, 
actualment en tràmit parlamentari.»

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

Del punt 1.2

«1.2. Trametre al Parlament trimestralment l’estat de 
l’execució pressupostària tant de Despeses com d’In-
gressos de la Generalitat de Catalunya i dels seus ens 
dependents per Seccions, Serveis, Capítols, Articles i 
Conceptes, així com l’execució per Programes.»

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya acorda tornar a posar en 
funcionament l’Oficina pressupostaria del Parlament 
per tal d’efectuar el seguiment i el control de l’execució 
del pressupost de la Generalitat, dotant-la dels recursos 
humans i materials adients, i incorporant-la d’imme-
diat a la xarxa de centres amb accés a la informació 
econòmica del Govern i dels Departaments de la Gene-
ralitat en forma consulta on línia.»

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

De refosa dels punts 3 i 4

«3. Elaborar uns pressupostos per al 2015 que inclo-
guin les catorze pagues als funcionaris i deixar sense 

http://transparencia.gencat.cat
http://transparencia.gencat.cat
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efecte la reducció de jornada i retribucions del perso-
nal interí del col·lectiu administratiu i tècnic.»

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

Del punt 5.1

«5.1. Informar el Parlament de Catalunya, de forma de-
tallada, de les mesures previstes per donar compliment 
als pressupostos de la Generalitat per 2014 pel que fa 
a les previsions d’ingressos per la venda d’actius i con-
cessions per valor de 2.300 M€.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 5.2

«5.2. No realitzar cap venda d’actius o concessió de la 
gestió que afecti al parc públic d’habitatges o als ser-
veis públics de gestió de l’aigua i el sanejament.»

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

Del punt 5.3

«5.3. Presentar uns pressupostos per a l’any 2015 que 
prioritzin la cohesió social, el creixement econòmic i 
el funcionament dels serveis públics de benestar, que 
incrementin la despesa no financera amb càrrec a re-
cursos generals prevista en els pressupostos del 2014.»

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

Dels apartats a, b, c, d, e, f, g, h, i del punt 5

«5.5. Presentar en el projecte de llei de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic una po-
lítica d’ingressos justa, solidària i ambiental que com a 
mínim contempli els eixos següents: 

a) Impulsar un gravamen sobre les grans fortunes, vin-
culat a la renda i de caràcter progressiu, gravant totes 
les rendes superiors a 500.000 € anuals.

b) Supressió de la deducció per inversió en habitatge 
habitual adquirit abans de l’1 de gener de 2013, preser-
vant les rendes més baixes.

c) Eliminar el benefici fiscal del 20% per la compra 
d’accions en empreses que cotitzin en el Mercat Alter-
natiu Borsari.

d) Eliminar el benefici fiscal del 30% per la compra 
d’accions o participacions socials d’empreses noves o 
de creació recent Business Angels.

e) Reforma de l’impost de successions per recuperar el 
nivell recaptatori, garantint la seva progressivitat.

f) Reforma de l’Impost sobre el Patrimoni, incorporant 
2 nous elements: nova rebaixa del mínim exempt i aug-
ment progressiu dels tipus aplicables.

g) Nous impostos i increment d’alguns dels existents: 
begudes ensucrades, l’alcohol i el tabac, de forma ne-
gociada amb el Govern de l’Estat. h) Implementació de 
l’eurovinyeta als vehicles pesants de mercaderies que 
travessen Catalunya per les vies de gran capacitat de 
titularitat catalana.

h) Eliminar els beneficis fiscals als casinos.

i) Fiscalitat ambiental: impost a les emissions de CO2.»

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

De l’apartat j del punt 5

«5.j. L’impuls d’un pla de lluita contra el frau fiscal que 
estableixi un marc d’actuació a curt i mitjà termini, i 
que prevegi els recursos necessaris per a afrontar-lo.»

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a encar-
regar una auditoria del deute de la Generalitat, comp-
tant amb la participació de la societat civil que avaluï, 
entre d’altres, l’evolució de l’endeutament, les motiva-
cions dels préstecs i les seves condicions i creditors. 
Així com les condicions i objectius dels contractes de 
crèdits finalistes i dels finançaments específics.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. El Parlament rebutja noves mesures de reducció 
de la despesa per part de l’Estat espanyol i constata la 
necessitat que el Govern de l’Estat incrementi els re-
cursos de la Generalitat de Catalunya per a mantenir 
l’estat del benestar.»

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 20 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les polítiques de suport a la gent 
gran
Tram. 302-00197/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 79700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2014

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 
Govern sobre les polítiques de suport a la gent gran 
(tram. 300-00207/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Donar compliment als punts a, b, i e de l’apartat IX 
de la resolució 577/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’increment de la pobresa i les desigualtats en el 
col·lectiu de la gent gran.

2. Elaborar, en el termini de sis mesos, una cartera 
de serveis adaptada a les necessitats i característiques 
específiques de la gent gran, amb la participació de 
les entitats de persones grans i dels ens locals.

3. Donar una especial atenció en el Sistema de Sa-
lut de Catalunya al col·lectiu major de 65 anys en les 
atencions mèdiques, pel que fa al temps d’espera i 
d’accés a totes les prestacions.

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. Concretar el punt c de l’apartat IX de la resolució 
577/X del Parlament de Catalunya, sobre l’increment 
de la pobresa i les desigualtats en el col·lectiu de la 
gent gran.

6. Donar cobertura del Servei d’atenció Domiciliària 
(SAD) a totes les persones amb dret reconegut, i de 
manera especial a dependents de grau II i III, fins a 
arribar a una mitjana de 10,83 hores/setmana, tal com 
disposa la reforma del RD 20/2012.

7. Exigir la professionalització del servei d’atenció 
domiciliària ja que actualment no es requereix la titu-
lació en atenció sociosanitària en els treballs del SAD 
social, sinó que només es demana que l’empresa «doti 
de formació més especialitzada als professionals», 
però sense exigir la titulació.

8. Unificar en una sola via l’accés als serveis socials, 
creant un únic sistema de relació entre l’administració 
i els operadors dels serveis, reduint l’estructura admi-
nistrativa que suposi menys burocràcia pels usuaris i 
els operadors, permetent destinar més recursos a la 
gent gran i a garantir més serveis.

9. Flexibilitzar les ràtios dels professionals i fer una 
valoració per indicadors de resultats.

10. Publicar en el web del Departament de Benestar, 
Família i Immigració la relació de totes els centres re-
sidencials públics i concertats de Catalunya, així com 
els centres de dia, amb una actualització mensual de 
places vacants i places demandades.

11. 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.

12. Elaborar i aprovar, tal com està previst en el punt d) 
de l’apartat IX de la resolució 577/X, un procediment 
que reguli i garanteixi l’accés a les prestacions eco-
nòmiques vinculades al servei d’atenció residencial 
per a les persones que estan en una situació d’especial 
vulnerabilitat econòmica.

13. Incrementar, en els propers pressupostos de 2015, 
la partida destinada al Servei d’Atenció Domiciliària, 
amb l’objectiu d’incrementar les hores d’atenció als 
actuals usuaris i possibles demandants; així com mi-
llorar la intensitat i la freqüència del servei prestat.

14. Aprovar una reforma fiscal, que garanteixi una fis-
calitat més justa i redistributiva. Una part important 
d’aquests impostos anirà dirigida a finançar políti-
ques de suport a la gent gran. Aquesta reforma haurà 
d’entrar en vigor a l’1 de gener de 2015.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Esmenes presentades
Reg. 81343, 81350, 81352, 81355 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 01.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 81343)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
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Socialista, 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 polítiques de suport a la gent gran 
(tram. 302-00197/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt a l’inici de la moció

«1. El Parlament de Catalunya constata que diferents 
iniciatives polítiques portades a terme pel Govern de 
la Generalitat i pel Govern de l’Estat, com el copa-
gament farmacèutic, l’augment de preus dels submi-
nistraments bàsics, la davallada de la inversió en sa-
lut i dels serveis socials, incideixen directament en la 
qualitat de vida i el poder adquisitiu de la gent gran 
al nostre. El Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat la 
restitució dels drets que la població en general i la 
gent gran en particular, han patit com a conseqüència 
d’aquestes polítiques.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 11

«11. Rebutjar la reforma imposada al marge del Pac-
te de Toledo per la Llei de l’Estat 23/2013, del 23 de 
desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i l’ín-
dex de revaloració del sistema de pensions de la Segu-
retat Social, que pretén rebaixar el poder adquisitiu 
dels pensionistes actuals i futurs, i demanar al Govern 
de l’Estat que modifiqui la Llei i que torni al Pacte de 
Toledo per adoptar les mesures necessàries perquè els 
pensionistes i els jubilats recuperin una fórmula que 
garanteixi el manteniment del poder adquisitiu de les 
pensions públiques i la sostenibilitat del sistema.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 14

«14. Condemnar la Reforma Fiscal aprovada aquest 
mes d’agost pel Govern de l’Estat que perjudica es-
pecialment a les persones amb rendes més baixes i 
produeix el deteriorament de l’estat del benestar, i de-
manar al Govern de l’Estat l’elaboració d’una reforma 
fiscal justa i progressiva, que permeti incrementar el 

nivell d’ingressos públics i de la lluita contra l’evasió 
i el frau fiscal.» 

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu GP SOC Portaveu adjunta GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 81350)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat 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 les polítiques de suport a la gent gran 
(tram. 302-00197/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 4

4. Impulsar Avaluar la possible implantació del pro-
grama «talonari de serveis», perquè les persones 
grans i les seves famílies puguin escollir amb total 
llibertat, els serveis socials que es determinin norma-
tivament, garantint en tot cas la qualitat del servei i 
els drets de la persona usuària la residència o servei 
social que millor s’adapti a les seves necessitats i per 
ajudar les famílies a cobrir les despeses de contractació 
d’assistència personal per col·laborar en la cura de les 
persones grans i presentar els resultats d’aquesta ava-
luació en seu parlamentària abans de finalitzar l’actu-
al període de sessions.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 5

5. Concretar el punt c de l’apartat IX de la resolució 
577/X del Parlament de Catalunya, sobre l’increment 
de la pobresa i les desigualtats en el col·lectiu de la 
gent gran, presentant un informe, abans de finalitzar 
l’actual període de sessions, que detalli els mecanis-
mes que s’han reforçat als quals fa referència l’esmen-
tada Resolució.
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 8

8. Unificar en una sola via l’accés als serveis socials, 
creant un únic sistema de relació entre l’administració 
i els operadors dels serveis, reduint l’estructura admi-
nistrativa que suposi menys burocràcia pels usuaris i 
els operadors, permetent destinar més recursos a la 
gent gran i a garantir més serveis, en aplicació d’allò 
previst al punt 2.d de l’apartat I de la Resolució 577/X 
del Parlament de Catalunya, sobre l’increment de la 
pobresa i les desigualtats.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014

Albert Rivera Díaz, president, i José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat, del GP C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 81352)

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 les polítiques de suport 
a la gent gran (tram. 302-00197/10).

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

Del punt 3

«3. Dedicar una especial atenció en el sistema de sa-
lut de Catalunya als col·lectius amb més risc de com-
plexitat, cronicitat i fragilitat, entre els quals sovint 
es troben les persones grans, per donar una resposta 
adequada a les seves necessitats específiques.»

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

Del punt 4

«4. Continuar valorant en els treballs d’elaboració de 
la llei catalana de promoció de l’autonomia personal 
la incorporació del sistema de xec servei com a instru-
ment de lliure elecció de les famílies.»

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

«5. Continuar reforçant tal i com el govern està fent, 
els mecanismes de detecció de la violència contra la 
gent gran tal i com preveu el punt c de l’apartat IX de 
la resolució 577/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’increment de la pobresa i les desigualtats en el col-
lectiu de la gent gran.»

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

Del punt 6

«6. Treballar per incrementar progressivament les ho-
res setmanals de SAD dependència.»

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

Del punt 7

«7. Establir els mecanismes per garantir que els assis-
tents d’Atenció domiciliària disposin de la qualificació 
professional d’Atenció sociosanitària a persones en el 
domicili.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

«10. Publicar en el web del Departament de Benestar, 
Família i Immigració la relació de totes els centres re-
sidencials públics i concertats de Catalunya, així com 
els centres de dia, amb una actualització mensual de 
places vacants i places demandades.»

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

Del punt 12

«12. Elaborar, tal i com el govern està fent, un pro-
cediment que garanteixi l’accés a les prestacions eco-
nòmiques vinculades al servei d’atenció residencial 
per a les persones que estan en una situació d’especial 
vulnerabilitat econòmica.»

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 81355)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de suport a la gent 
gran (tram. 302-00197/10).

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

14. Demanar al govern de l’estat que reverteixi les 
mesures fiscals aprovades en els darrers dos anys i, 
al mateix temps, impulsi una reforma fiscal, que ga-
ranteixi una fiscalitat més justa i redistributiva. Una 
part important d’aquests impostos anirà dirigida a fi-
nançar polítiques de suport a la gent gran. Aquesta 
reforma haurà d’entrar en vigor a l’1 de gener de 2015.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

15. Reclamar, al govern de l’Estat Espanyol, la recu-
peració de totes les aportacions finalistes al govern 
de la Generalitat que ha retallat en els darrers quatre 
anys, especialment aquelles que contribueixen a in-
crementar les desigualtats socials al nostre país, com 
ara els programes de suport a les famílies en situa-
cions especials, el fons d’acollida, integració i reforç 
educatiu, la prestació bàsica dels serveis socials o el 
finançament de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència, entre d’altres.

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

D’un nou punt

16. Demanar, al govern de l’Estat, que no recorri da-
vant del Tribunal Constitucional el Decret Llei de Po-
bresa Energètica del Govern.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 
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PUNT 21 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre l’assignació pressupostària per 
a sanitat i les previsions per al 2015
Tram. 302-00198/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 79701 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca 
Mas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l’assignació pressupostària per a sanitat i les 
previsions per al 2015 (tram. 300-00206/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya, en relació al infrafi-
nançament que pateix la sanitat pública a Catalunya, 
manifesta que: 

a) Catalunya ha de deixar d’estar a la cua de les comu-
nitats autònomes en despesa sanitària per càpita, més 
quan la Generalitat de Catalunya és el segon govern 
autonòmic amb més pressupost per càpita d’Espanya.

b) En contra del que sosté el Govern de la Generali-
tat de Catalunya, el sistema sanitari públic català no 
pot ser un model d’èxit tenint en compte l’infrafinan-
çament que pateix comparativament amb la resta de 
comunitats autònomes espanyoles.

c) Aquesta situació que pateix la sanitat pública a Ca-
talunya no té com a responsable el finançament auto-
nòmic aprovat el 2009, ja que Catalunya és la segona 
comunitat autònoma en pressupost per càpita i la resta 
de comunitats autònomes dediquen més diners a sani-
tat tenint un pressupost per càpita menor.

d) La priorització del Govern de la Generalitat de 
Catalunya de la iniciativa política coneguda com a 
construcció nacional, la subsegüent creació de les 
mal anomenades estructures d’estat i la priorització 
de la promoció i propaganda del moviment secessi-
onista que empara l’esmentada construcció nacional 
és l’origen de l’infrafinançament de la sanitat pública 
catalana.

2. El Parlament de Catalunya expressa: 

a) La necessitat que Catalunya sigui capdavantera a 
Espanya en sanitat per la qual cosa manifesta el seu 
suport a l’objectiu 1600/20 consistent a arribar, de ma-

nera progressiva, a una despesa sanitària de 1.600 € 
per càpita l’any 2020 sense apujar imposts.

b) La seva solidaritat i comprensió als treballadors de 
la sanitat a Catalunya que han patit una disminució 
de poder adquisitiu més gran d’Espanya i que, a hores 
d’ara, el Govern de la Generalitat els té retallada una 
paga extraordinària.

c) Que totes les persones que treballen a la sanitat, 
depenent directa o indirectament dels pressuposts de 
la Generalitat de Catalunya han de tenir les mateixes 
retribucions segons les seves funcions.

d) La necessitat que els ciutadans de Catalunya siguin 
més lliures i puguin decidir lliurement quina sanitat 
volen mitjançant la introducció del xec sanitari uni-
versal amb el que qualsevol família catalana, inde-
pendentment de la seva renda, pugui decidir el seu 
catàleg de serveis sanitaris.

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

a) Incrementar en els pressupostos de la Generalitat 
per l’any 2015 la despesa en polítiques de salut per 
equiparar la despesa sanitària per càpita a Catalunya 
a la despesa per càpita mitja del conjunt de les co-
munitats autònomes. Per incrementar la despesa el 
Govern i els Grups Parlamentaris que li donen suport 
hauran de determinar les partides en les que minvar 
els recursos per destinar-los a les polítiques de salut.

b) Incloure en els pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2015 la dotació necessària per retornar els com-
plements de pensió desatesos dels jubilats i jubilades 
del sector sanitari de la Generalitat que han patit reta-
llades en els seus complements de pensió.

c) Derogar tota normativa que redueixi pagues de 
pensions per jubilacions o els seus complements i be-
neficis a jubilats i jubilades de la sanitat catalana.

d) Mantenir els serveis sanitaris als centres depen-
dents del Departament de Justícia i en especial pel 
que fa als centres per a la execució de mesures d’in-
ternament i cautelars.

e) Elaborar, en el termini de dos mesos, un pla de tre-
soreria per l’any 2015 pel que fa a la despesa farma-
cèutica i el pagament de les factures a les farmàcies 
per evitar problemes de subministrament i que els pa-
cients, en especial els usuaris de certs medicaments 
més complexes, pateixin les deficiències de gestió de 
la tresoreria del Govern de la Generalitat de Catalunya.

f) Fer un exercici de transparència per tal que els ciu-
tadans de Catalunya puguin saber quants treballa-
dors té la sanitat pública catalana. En aquest sentit, el 
Govern haurà de reforçar el compliment de la moció 
133/X, de creació del Registre de professionals sani-
taris de Catalunya, amb la creació, en el termini de 
tres mesos, d’un web on, sense publicar dades per-
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sonals i amb dades accessibles en formats estàndard 
d’intercanvi de dades (CSV, XML, JSON o SQL), 
els ciutadans i els professionals de la Sanitat puguin 
consultar el catàleg laboral incloent la descripció 
funcional, l’entitat contractant, la unitat de destí i els 
costs laborals de tots els treballadors que depenen de 
la sanitat pública catalana, sigui personal contractat 
pel Departament de Salut, per empreses públiques, 
consorcis, fundacions o qualsevol entitat que execu-
ti contractes finançats directa o indirectament per la 
Generalitat de Catalunya.

g) Crear una registre públic de contractació del siste-
ma sanitari públic de Catalunya, amb dades accessi-
bles en formats estàndard d’intercanvi de dades (CSV, 
XML, JSON o SQL), en el que els catalans puguin 
saber els proveïdors, dates d’inici i final de servei i els 
costs totals de tots els programes, concessions i con-
tractes de tot el sistema públic sanitari català incloent 
els diferents contractes-programa dels proveïdors que 
treballen per la Generalitat de Catalunya.

h) Presentar, en el termini de tres mesos, un programa 
de reducció de totes les entitats i programes depen-
dents del Departament de Salut per a la racionalitza-
ció de la despesa burocràtica pel que fa especialment a 
la promoció i comunicació del propi sistema de salut.

i) Implantar el xec sanitari per totes les famílies de 
Catalunya per tal que siguin aquestes les que puguin 
decidir entre el CatSalut o qualsevol altre operador 
sanitari, independentment de la seva renda o condició 
econòmica, com ja fan centenars de milers de famí-
lies catalanes.

j) Actualitzar trimestralment les dades contingudes al 
web de la central de resultats i fer-les accessibles en 
formats estàndard d’intercanvi de dades (CSV, XML, 
JSON o SQL).

4. El Parlament de Catalunya insta el conseller de Salut 
a comparèixer, de forma urgent davant la Comissió de 
Salut de la Cambra, per informar sobre les actuaci-
ons dutes a termes pel Govern per fer front al brot de 
legionel·losis sorgit a la ciutat de Sabadell.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Jordi Roca Mas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Esmenes presentades
Reg. 81263, 81282, 81342 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 01.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 81263)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carme Pérez Martí-
nez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’assignació pressupostària per a sanitat i les pre-
visions per al 2015 (tram. 302-00198/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1

«1. El Parlament de Catalunya, en relació al infrafi-
nançament crònic que pateix la sanitat pública a Cata-
lunya, manifesta que: 

a) Catalunya ha de deixar d’estar a la cua de les comu-
nitats autònomes en despesa sanitària per càpita, més 
quan la Generalitat de Catalunya és el segon govern 
autonòmic amb més pressupost per càpita d’Espanya.

b) En contra del que sosté el Govern de la Generalitat 
de Catalunya, el sistema sanitari públic català no pot 
ser un model d’èxit tenint en compte l’infrafinança-
ment crònic que pateix comparativament amb la resta 
de comunitats autònomes espanyoles i amb altres paï-
sos de l’entorn europeu.

c) Aquesta situació que pateix la sanitat pública a Ca-
talunya no té només com a responsable el un suposat 
dèficit de finançament autonòmic aprovat el 2009, ja 
que Catalunya és la segona comunitat autònoma en 
pressupost per càpita i la resta de comunitats autòno-
mes dediquen més diners a sanitat tenint un pressu-
post per càpita menor.

d) La priorització del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya de la iniciativa política coneguda com a cons-
trucció nacional, i tota la despesa i subvencions pú-
bliques vinculades a ella, entre d’altres la subsegüent 
creació de les mal anomenades estructures d’estat i la 
priorització de la promoció i propaganda del movi-
ment secessionista que empara l’esmentada construc-
ció nacional és l’origen de ha empitjorat greument l’in-
frafinançament crònic de la sanitat pública catalana.
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2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2

2. El Parlament de Catalunya expressa: 

a) La necessitat que Catalunya sigui capdavantera 
a Espanya en sanitat per la qual cosa manifesta el 
seu suport a l’objectiu 1600/20 consistent a arribar, 
de manera progressiva, a una despesa sanitària de 
1.600 € per càpita l’any 2020 sense increment de càr-
regues tributàries ni copagaments apujar imposts.

b) La seva solidaritat i comprensió als treballadors de 
la sanitat a Catalunya que han patit una disminució de 
poder adquisitiu més gran que la produïda a la resta 
d’Espanya i que, a hores d’ara, el Govern de la Gene-
ralitat els té retallada una paga extraordinària.

c) Que totes les persones que treballen a la sanitat, 
depenent directa o indirectament dels pressuposts de 
la Generalitat de Catalunya han de tenir les mateixes 
retribucions i condicions laborals equiparables en raó 
de la seva titulació, funcions, dedicació i desenvolupa-
ment professional segons les seves funcions.

d) La necessitat que els ciutadans de Catalunya siguin 
més lliures i puguin decidir lliurement quina sanitat 
volen mitjançant la introducció del xec sanitari uni-
versal amb el que qualsevol família catalana, indepen-
dentment de la seva renda, pugui decidir el seu catàleg 
de serveis sanitaris. de que una Comissió parlamentà-
ria revisi el model sanitari que, en el seu moment, es 
va establir a Catalunya, així com també analitzi si el 
seu desenvolupament i resultats actuals s’ajusten als 
objectius inicials i també a garantir un model sanitari 
adaptat a les necessitats canviants, a les demandes de 
la població i a la realitat social.

Per això, aquesta Comissió haurà de valorar i orien-
tar-se a facilitar que els ciutadans de Catalunya siguin 
més lliures i puguin decidir lliurament el centre sanita-
ri on volen ser atesos, tot i garantir-los la prestació en 
els centre més proper al seu domicili.

Tanmateix, la Comissió haurà de valorar i debatre la 
necessitat d’establir una cooperació diferent l’actual 
entre els centres públics i privats, per tal de garantir 
la transparència, l’equitat, evitant portes giratòries 
i facilitant la llibertat d’elecció dels ciutadans. Dins 
d’aquestes noves formes de col·laboració cal valorar 
la possibilitat d’introduir el xec sanitari, que ja fun-
ciona amb èxit en altres països europeus del nostre 
entorn.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 3

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

b) Incloure en els pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2015 la dotació necessària per retornar els com-
plements de pensió desatesos dels jubilats i jubilades 
del sector sanitari de la Generalitat que han patit re-
tallades en els seus complements de pensió tot i els in-
formes de la Sindicatura de Comptes oposant-se a tal 
disminució.

f) Fer un exercici de transparència per tal que els 
ciutadans de Catalunya puguin saber quants treballa-
dors té la sanitat pública catalana. En aquest sentit, el 
Govern haurà de reforçar el compliment de la moció 
133/X, de creació del Registre de professionals sani-
taris de Catalunya, amb la creació, en el termini de 
tres mesos, d’un web on, sense publicar dades perso-
nals legalment permeses i amb dades accessibles en 
formats estàndard d’intercanvi de dades (CSV, XML, 
JSON o SQL), els ciutadans i els professionals de la 
Sanitat puguin consultar el catàleg laboral incloent la 
descripció funcional, l’entitat contractant, la unitat de 
destí i els costs laborals complets que perceben de tots 
els treballadors que depenen de la sanitat pública ca-
talana, sigui personal contractat pel Departament de 
Salut, per empreses públiques, consorcis, fundacions 
o qualsevol entitat que executi contractes finançats di-
recta o indirectament per la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014

Albert Rivera Díaz Carme Pérez Martínez
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
81282)

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 l’assig-
nació pressupostària per a sanitat i les previsions per 
al 2015 (tram. 302-00198/10).
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1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

En l’apartat c del punt 1

c) Aquesta situació que pateix la sanitat pública a Ca-
talunya no té com a responsable el finançament auto-
nòmic aprovat el 2009, ja que Catalunya és la segona 
comunitat autònoma en pressupost per càpita i la resta 
de comunitats autònomes dediquen més diners a sani-
tat tenint un pressupost per càpita menor.

c) Per a resoldre aquesta situació d’infrafinançament 
de la sanitat pública a Catalunya cal que, en un mà-
xim de 3 anys, els pressupostos del Govern de la Gene-
ralitat recuperin en les partides destinades a despesa 
sanitària els 1.600 milions d’euros retallats de 2010 a 
2014.

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

En l’apartat d del punt 1

d) La priorització del Govern de la Generalitat de 
Catalunya de la iniciativa política coneguda com a 
construcció nacional, la subsegüent creació de les mal 
anomenades estructures d’estat i la priorització de la 
promoció i propaganda del moviment secessionista que 
empara l’esmentada construcció nacional és l’origen de 
l’infrafinançament de la sanitat pública catalana.

d) Per a resoldre aquesta situació també cal que l’Es-
tat relaxi el límit de dèficit fixat per a les CCAA, pagui 
els deutes pendents amb Catalunya, garanteixi l’abo-
nament de l’atenció sanitària als ciutadans d’altres 
comunitats autònomes o als ciutadans estrangers, via 
Fons de cohesió i Fons de garantia sanitària

3 Esmena núm. 3
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

En l’apartat a del punt 2

2.a) La necessitat que Catalunya sigui capdavantera 
a Espanya en sanitat per la qual cosa manifesta el 
seu suport a l’objectiu 1600/20 consistent a arribar, 
de manera progressiva, a una despesa sanitària de 
1.600 € per càpita l’any 2020 sense apujar imposts.

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

De l’apartat c del punt 2

c) Que totes les persones que treballen a la sanitat, de-
penent directa o indirectament dels pressuposts de la 
Generalitat de Catalunya han de tenir les mateixes re-
tribucions segons les seves funcions.

5 Esmena núm. 5
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

De l’apartat d del punt 2

d) La necessitat que els ciutadans de Catalunya siguin 
més lliures i puguin decidir lliurement quina sanitat 
volen mitjançant la introducció del xec sanitari uni-
versal amb el que qualsevol família catalana, indepen-
dentment de la seva renda, pugui decidir el seu catàleg 
de serveis sanitaris.

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

A l’apartat a del punt 3

a) Incrementar en els pressupostos de la Generalitat 
per l’any 2015 la despesa en polítiques de salut per 
equiparar la despesa sanitària per càpita a Catalunya 
a la despesa per càpita mitja del conjunt de les co-
munitats autònomes. Per incrementar la despesa el 
Govern i els Grups Parlamentaris que li donen suport 
hauran de determinar les partides en les que minvar 
els recursos per destinar-los a les polítiques de salut o 
bé determinar nous ingressos via impostos progressius 
o increment de dèficit públic per a fer front a aquesta 
despesa.

7 Esmena núm. 7
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

De l’apartat i del punt 3

i) Implantar el xec sanitari per totes les famílies de 
Catalunya per tal que siguin aquestes les que puguin 
decidir entre el CatSalut o qualsevol altre operador 
sanitari, independentment de la seva renda o condició 
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econòmica, com ja fan centenars de milers de famílies 
catalanes.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 81342)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Ferré, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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’assig-
nació pressupostària per a sanitat i les previsions per 
al 2015 (tram. 302-00198/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

Del punt 2, apartat c, nova redacció

«c) Impulsar un acord marc per un model contractu-
al i retributiu aplicable al conjunt del sistema sanitari 
públic, respectant la negociació col·lectiva de les parts 
i l’autonomia de gestió dels centres, tenint en compte 
en la categoria professional el coneixement, les com-
petències, l’experiència, la responsabilitat desenvolu-

pada i els resultats de l’activitat professional en relació 
amb els objectius del sistema sanitari. Regular de ma-
nera proporcional les diferències salarials establint di-
ferencials màxims, dins de les organitzacions que for-
men part del Siscat i entre elles, i impulsar un codi ètic 
amb principis comuns dins d’aquestes organitzacions.»

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP Socialista

Del punt 3, apartat c

«c) Seguir les recomanacions del Síndic de Greuges i 
complir els acords amb la part social per tal de que es 
retornin les pensions per jubilacions i els seus com-
plements i beneficis a jubilats i jubilades de la sanitat 
catalana.»

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP Socialista

Del punt 3, apartat d

«d) Garantir la presència dels professionals sanitaris 
als centres dependents del Departament de Justícia i 
en especial pel que fa als centres per a la execució de 
mesures d’internament i cautelars.»

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 
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PUNT 22 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les mesures per a bastir les es
tructures d’estat necessàries per a la transi
ció nacional
Tram. 302-00199/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 79974 i 80149 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 25.09.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre les mesures per a bastir les estructures 
d’estat necessàries per a la transició nacional (tram. 
300-00203/10).

Moció

El Parlament de Catalunya va acordar, en la Reso-
lució 776/X, sobre l’orientació política general del 
Govern, la necessitat de celebrar una consulta el 9 de 
novembre de 2014 sobre si Catalunya ha d’esdevenir 
un Estat i, en cas afirmatiu, si aquest Estat ha d’és-
ser independent, tal com van acordar el president de 
la Generalitat i els grups parlamentaris favorables al 
dret a decidir el 12 de desembre de 2013.

Sense prejutjar el resultat de la consulta, es considera 
que és deure del Govern portar a terme les actuacions 
necessàries, per tal que es pugui posar en pràctica al 
més aviat possible el resultat de la consulta del 9 de 
novembre, d’acord amb els estudis i treballs del Con-
sell Assessor per a la Transició Nacional. En aquest 
sentit, el punt segon de l’esmentada Resolució 776/X 
(«Estructures d’estat») estableix uns paràmetres gene-
rals d’actuació, que es consideren adients desenvolu-
par per tal de concretar les actuacions en cadascun 
dels àmbits.

El Parlament de Catalunya acorda: 

1. Instar el Govern a publicar en forma de «Llibre blanc 
de la transició nacional» la compilació dels informes 
elaborats pel Consell Assessor per a la Transició Na-
cional.

2. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de 

la hisenda i l’administració econòmica i tributària, en 
relació, entre d’altres, als aspectes següents: 

a) Els recursos i competències de l’Agència Tributària 
de Catalunya.

b) Els instruments continuïtat en les relacions jurídi-
co-tributàries entre l’estat espanyol i el nou estat in-
dependent.

c) La transferència de competències dels impostos de 
titularitat estatal i els mitjans que hi estan vinculats.

d) La integració funcional i la coordinació que s’hagi 
de produir entre les diferents administracions tributà-
ries que actuen a Catalunya.

e) Els tractats i convenis internacionals a signar, si és 
la ciutadania opta per la constitució d’un nou estat in-
dependent.

3. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de 
la seguretat social d’acord amb la Moció 119/X del 
Parlament de Catalunya, sobre el sistema de pensions 
i la futura seguretat social catalana, en relació, entre 
d’altres, als aspectes següents: 

a) L’acompliment de funcions de la seguretat social 
durant la transició i a partir de la constitució del nou 
estat, si aquesta és la voluntat de la ciutadania.

b) Garantir la percepció de les pensions i de les altres 
prestacions; el disseny actuarial i sostenible del siste-
ma i la gestió financera i actuarial de les reserves; la 
gestió del fons de reserva i inversions; i l’administra-
ció dels recursos humans i els sistemes tecnològics.

c) Preparació dels eventuals mecanismes de negoci-
ació per tal d’atribuir a Catalunya la part del fons de 
reserva que s’ha dotat amb els superàvits de la Segu-
retat Social a Catalunya.

4. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de 
l’Administració de justícia, en relació, entre d’altres, 
als aspectes següents: 

a) Establiment d’un sistema provisional de govern del 
poder judicial durant l’etapa de transició per tal de ga-
rantir la continuïtat de l’Administració; de justícia i 
del seu funcionament normal.

b) Preveure la transferència de funcions jurisdiccio-
nals entre les instàncies actuals i les del nou estat in-
dependent, si aquest és el cas.

c) La cobertura dels recursos humans (jutges, magis-
trats, fiscals, secretaris judicials, gestors, tramitadors 
i personal d’auxili judicial, així com els metges fo-
renses)i materials (funcionals, així com els registres i 
arxius) per a l’Administració de justícia. Mecanismes 
de gestió dels dipòsits i consignacions; així com la 
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transferència dels fons afectats als procediments que 
estiguin coneixent els òrgans judicials catalans.

d) Planificar l’establiment d’acords de cooperació ju-
dicial, a celebrar en termes de reciprocitat entre Ca-
talunya i els altres Estats, inclòs l’espanyol, seguint el 
marc europeu de cooperació judicial tant en l’àmbit 
penal, pel que fa a l’execució judicial.

5. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de 
les infraestructures en relació, entre d’altres, als as-
pectes següents: 

a) Preveure la gestió posterior, en cas que s’opti per la 
constitució d’un estat independent, sobre les infraes-
tructures de Catalunya que actualment són titularitat 
de l’estat.

b) Planificar els acords internacionals i els convenis 
de cooperació que s’han de portar a terme per tal d’in-
serir la gestió de les infraestructures catalanes en els 
sistemes de comunicació europeus i internacionals.

6. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de 
la seguretat pública en relació, entre d’altres, als as-
pectes següents: 

a) Garantir la continuïtat de la seguretat pública de 
Catalunya (interna i externa) en el procés de transició 
nacional.

b) Planificar el procés de transferència de competèn-
cies de l’estat espanyol cap al nou estat independent 
(si aquesta és l’opció de la ciutadania a la consulta), 
completant els aspectes de seguretat interna que actu-
alment porten a terme els cossos i forces de seguretat 
de l’estat espanyol com els aspectes de seguretat ex-
terna propis d’un estat.

c) Preveure els escenaris de cooperació en matèria de 
seguretat internacional amb els altres estats indepen-
dents.

7. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de 
les telecomunicacions en relació, entre d’altres, als 
aspectes següents: 

a) La ciberseguretat, preveient els espais de col-
laboració amb els organismes de l’estat espanyol ac-
tualment competents, amb especial atenció a la pro-
tecció de dades públiques i les dades dels ciutadans.

b) Planificació del traspàs de competències i la crea-
ció dels organismes reguladors en l’àmbit de les tele-
comunicacions.

c) La gestió de l’espai radioelèctric.

d) La previsió dels acords internacionals a portar a 
terme en cas que l’opció triada a la consulta sigui la 
constitució d’un estat independent.

8. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de 
l’energia i l’aigua en relació, entre d’altres, als aspec-
tes següents: 

a) La continuïtat del marc i els serveis de provisió d’ener-
gia i aigua durant el període de transició.

b) La creació dels organismes regulatoris del mercat 
energètic per tal que assumeixin, el més aviat possible 
en el marc del període transició, les funcions que el 
són pròpies.

c) Assegurar la continuïtat del marc regulatori actual 
fins a l’aprovació del marc normatiu del sistema ener-
gètic i d’aigua del nou estat.

d) La previsió dels acords internacionals en l’àmbit de 
l’energia i l’aigua.

9. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de la 
política monetària, el sistema financer i les autoritats 
de regulació de la competència en relació, entre d’al-
tres, als aspectes següents: 

a) La continuïtat de les relacions financeres i l’esta-
bilitat del sistema financer en el procés de transició 
nacional.

b) La creació dels organismes propis d’un estat en l’àm-
bit de política monetària i mercat de valors.

c) La coordinació amb els organismes supraestatals 
pel que fa a la política monetària i supervisió del sis-
tema financer, així com la successió en els tractats in-
ternacionals signats per l’estat espanyol.

d) Preveure el procés de creació de les autoritats en 
àmbit de competència i els mercats regulats, la trans-
ferència de recursos i competències en aquest àmbit 
per part de l’estat espanyol i la coordinació amb els 
organismes europeus.

10. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de 
les relacions exteriors en relació, entre d’altres, als 
aspectes següents: 

a) Planificació de la successió en matèria de tractats 
internacionals entre l’estat espanyol i el nou estat.

b) Assegurar la integració del nou estat en les organit-
zacions internacionals i regionals que corresponguin.

c) Preveure els recursos necessaris per a l’establiment 
del sistema de relacions exteriors del nou estat i la 
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transferència de recursos a realitzar per part de l’estat 
espanyol.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Esmenes presentades
Reg. 81281, 81353 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 01.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
81281)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a bastir les estructures d’estat neces-
sàries per a la transició nacional (tram. 302-00199/10).

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

De tot el text de la moció que queda redactat de la 
següent manera 

«1. El Parlament, un cop convocada la consulta del 9 
de novembre sobre el futur polític de Catalunya, ex-
pressa el seu respecte a totes les opcions de respos-
ta a les preguntes formulades, que són un reflex de la 
pluralitat de la societat catalana, i insta el Govern, a 
exercir, un cop coneguda la voluntat popular, la ini-
ciativa legal, política i institucional que es derivi de 
l’opinió majoritària de la ciutadania expressada a les 
urnes.»

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 81353)

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 les mesures per a bastir 
les estructures d’estat necessàries per a la transició 
nacional (tram. 302-00199/10).

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

Del punt 2

«2. Instar el Govern a planificar i impulsar la crea-
ció de les estructures d’estat i elaborar-ne els estudis 
tècnics i els projectes legislatius, executius i operatius 
en l’àmbit de la hisenda pública, en relació, entre d’al-
tres, als aspectes següents: 

a) La reestructuració i dotació de recursos de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya per tal d’assumir plena-
ment les competències de recaptació executiva avui 
encomanades a l’Estat, així com, en una fase poste-
rior, la plena aplicació de la totalitat dels impostos 
satisfets a Catalunya.

b) La integració funcional i tecnològica i la coordi-
nació, en el marc de Tributs de Catalunya, entre les 
diferents administracions tributàries que operen a 
Catalunya i que hi tenen la seu principal.

c) La reestructuració i dotació de recursos de la Junta 
de Finances per a assumir càrregues de treball addi-
cionals i noves funcions en matèria economicoadmi-
nistrativa, derivades de l’exercici de noves competèn-
cies per part dels òrgans que apliquen els tributs.d). 
La transferència de competències i mitjans humans i 
econòmics assignats actualment a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, i la transició en les rela-
cions jurídiques tributàries entre l’estat espanyol i el 
nou estat independent, si la ciutadania opta per la 
seva constitució.

e) La regulació del marc de relació amb les entitats 
financeres col·laboradores en ordre al reconeixement 
de l’autoritat plena i única de l’Agència Tributària de 
Catalunya en l’àmbit de la informació i recaptació tri-
butària en territori català, si la ciutadania opta per la 
constitució d’un nou estat independent.

f) Els tractats i convenis internacionals a signar, si la 
ciutadania opta per la constitució d’un nou estat inde-
pendent.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar-ne els corresponents projec-
tes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de la se-
guretat pública en relació, entre d’altres, per garantir: 

a)  Garantir la continuïtat de La seguretat pública de 
Catalunya (interna i externa) en el procés de transició 
nacional.

b) En el cas que l’opció resultant de la consulta fos 
la creació d’un nou Estat independent, planificar el 
procés de transferència de competències de l’estat es-
panyol cap al nou estat independent, completant els 
aspectes de seguretat interna que actualment porten a 
terme els cossos i forces de seguretat de l’estat espanyol 
com els aspectes de seguretat externa propis d’un estat.

c) Preveure, si s’escau, els escenaris de cooperació en 
matèria de seguretat internacional amb els altres es-
tats independents.»

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

Del punt 7

«7. Instar el Govern a planificar la creació de les es-
tructures d’estat i elaborar ne els corresponents pro-
jectes executius, legislatius i operatius en l’àmbit de 
les telecomunicacions en relació, entre d’altres, als 
aspectes següents: 

a) La ciberseguretat, preveient els espais de col·la bo-
ració amb els organisme de l’estat espanyol actual-
ment competents, amb especial atenció a la protec-
ció de dades públiques i les dades dels ciutadans de 
Catalunya.

b) Planificació del traspàs de competències i la crea-
ció dels organismes reguladors en l’àmbit de les tele-
comunicacions, i de la gestió de l’espai radiofònic.

c) La previsió dels acords internacionals a portar a 
terme en cas que Catalunya esdevingui un estat inde-
pendent.»

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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PUNT 23 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les polítiques de seguretat ciu
tadana, ordre públic i gestió de la pobresa
Tram. 302-00200/10

Presentació
Grup Mixt

Reg. 80220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.09.2014

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 la següent moció, subse-
güent a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de seguretat ciutadana, ordre públic i gestió de la po-
bresa (tram. 300-00200/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Rebutjar la proposta de reforma de la Llei Orgà-
nica 1/1992 de protecció de la Seguretat Ciutadana, 
formulada pel govern espanyol, entenent que vulnera 
el dret a la llibertat d’expressió i els drets i llibertats 
fonamentals de persones i col·lectius, especialment el 
de reunió, manifestació, opinió i de legítima dissidèn-
cia política; 

2. Rebutjar l’ús coactiu de la Llei Orgànica 1/1992 de 
protecció de la Seguretat Ciutadana com a mecanis-
me coactiu dels drets de reunió i manifestació, i exigir 
al Govern, i en particular al Departament d’Interior, 
a no aplicar la Llei orgànica 1/1992 perquè és un ins-
trument que limita drets fonamentals sense respectar 
els principis bàsics de proporcionalitat i presumpció 
d’innocència; 

3. Rebutjar les taxes judicials, especialment en l’àmbit 
contenciós administratiu, ja que impedeixen l’accés la 
justícia a les classes populars, invertint la càrrega de 
la prova i el dret de defensa respecte una manifestació 
de la facultat sancionadora de l’estat; 

4. Exigir al Departament d’Interior de la Generalitat 
a revisar d’ofici els 114 expedients sancionadors inco-
ats contra els assistents a la manifestació antifeixista 
a Barcelona del 2 d’octubre de 2012, i a anul·lar les 
sancions imposades. En conseqüència, que el Depar-
tament d’Interior retorni l’import satisfet voluntària-
ment o per via de constrenyiment, i deixi sense efecte 
les sancions que quedin per embargar; 

5. Instar al Departament d’Interior de la Generalitat a 
l’eliminació dels fitxers policials amb informació de 
militància política; 

6. Rebutjar i perseguir les actituds amenaçadores i cri-
minalitzadores contra els moviments polítics i socials 
que pacíficament i democràtica treballen perquè el 9 
de novembre es convoqui una consulta a Catalunya 
sobre el futur polític del país; 

7. Retirar les acusacions populars i particulars en els 
procediments penals contra persones processades per 
participar en piquets i mobilitzacions en motiu de va-
gues i protestes sindicals, així com sol·licitar l’indult 
d’aquelles que han estat condemnades; 

8. Adoptar les mesures pertinents per acabar amb les 
«patrulles ciutadanes»; 

9. Mostrar el rebuig a l’enduriment del Codi penal i la 
qualificació de delicte dels actes de resistència i pro-
testa pacífica.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Esmenes presentades
Reg. 81280, 81349, 81351 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 01.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
81280)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de seguretat ciutadana, ordre públic 
i gestió de la pobresa (tram. 302-00200/10).

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

De l’apartat 2

«2. Rebutjar l’ús coactiu de la Llei Orgànica 1/1992 
de protecció de la Seguretat Ciutadana com a meca-
nisme coactiu dels drets de reunió i manifestació, i 
exigir al Govern, i en particular al Departament d’In-
terior, a no aplicar la Llei orgànica 1/1992 i instar el 
Govern a estudiar mecanismes alternatius que facin 
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innecessària la seva aplicació perquè és un instru-
ment que limita drets fonamentals sense respectar 
els principis bàsics de proporcionalitat i presumpció 
d’innocència;»

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

D’un nou paràgraf a l’apartat 7

«Revisar i anul·lar les sancions administratives impo-
sades a persones per participar en piquets i mobilitza-
cions amb motiu de vagues i protestes sindicals, i, en 
concret les sancions imposades contra sindicalistes de 
Sant Vicenç dels Horts amb motiu d’una manifestació 
que va tenir lloc en el marc de la vaga general del 14 
de novembre de 2012;»

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

D’un incís al final de l’apartat 8

«8. Adoptar les mesures pertinents per acabar amb 
les «patrulles ciutadanes» i donar compliment a la 
resolució 24/X de 23 de maig de 2013 que instava al 
govern a prohibir de forma immediata els sometents;»

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

D’un nou apartat 10

«10.1. Demanar a la comissió de defensa del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona un informe sobre els sistemes 
d’identificació utilitzats pels Mossos d’Esquadra ar-
ran del conflicte de Can Vies.

10.2. Demanar al nou comitè assessor jurídic penal de 
la policia un pronunciament sobre els sistemes d’iden-
tificació utilitzats pels Mossos d’Esquadra arran del 
conflicte de Can Vies.»

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 11

«11. El Parlament, després de la condemna rotunda 
per part de la comissió d’interior de les agressions ra-
cistes que van tenir lloc a Lleida, insta el Director Ge-

neral de la Policia a comparèixer el més aviat possible 
davant l’esmentada Comissió d’Interior per informar 
de les circumstàncies del cas.»

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 81349)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i 
Barot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de se-
guretat ciutadana, ordre públic i gestió de la pobresa 
(tram. 302-00200/10).

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

Del punt 2

«2. Vetllar perquè la Llei orgànica 1/1992 de protecció 
de la Seguretat Ciutadana, tant a nivell del Departa-
ment d’Interior com a nivell local sigui aplicada amb 
criteris de ple respecte als drets de reunió i manifesta-
ció, per tant orientant el principi d’oportunitat policial 
a la mínima aplicació sancionadora.»

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

Del punt 3

«3. Presentar un informe per a donar explicacions so-
bre la reimplantació de les taxes judicials i els proble-
mes derivats de la doble imposició, estatal i autonò-
mica.»

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

Del punt 5

«5. Garantir que els fitxers policials d’informació no 
incloguin referències a la ideologia, perfil polític i so-
cial de les persones, tal i com preveu la legalitat vi-
gent.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 7

«7. Aplicar el principi de mínima intervenció del Dret 
penal en els casos de mobilitzacions socials, i no uti-
litzar els processos penals com a represàlia contra 
aquestes mobilitzacions.»

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 81351)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat 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 les polí-
tiques de seguretat ciutadana, ordre públic i gestió de 
la pobresa (tram. 302-00200/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 5, que resta redactat de la següent manera: 

5. Instar al Departament d’Interior de la Generalitat 
el compliment estricte de les disposicions vigents en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal, 

vetllant perquè en els fitxers policials no s’inclogui cap 
referència a la pertinença a organitzacions, associa-
cions o col·lectius legalment constituïts i que desenvo-
lupin la seva activitat habitual amb respecte a l’orde-
nament jurídic i a les normes de convivència. Només 
s’hi podran incloure dades relatives a la pertinença 
a organitzacions que actuïn de forma sistemàtica al 
marge de la llei, que puguin considerar-se il·legals o 
que s’integrin i actuïn com organitzacions de caràcter 
criminal.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 6, que resta redactat de la següent manera:

6. Prevenir i perseguir qualsevol actitud amenaça-
dora, intimidatòria o coactiva contra els moviments 
polítics i socials que pacíficament i respectant la le-
galitat democràtica exerceixin el dret de manifestació. 
Tanmateix, prevenir i perseguir qualsevol tipus de vio-
lència física o coactiva que vulgui dificultar o impedir 
als membres de moviments polítics i socials legalment 
constituïts el lliure exercici de llur activitat a les ins-
titucions o fora d’elles, assegurant en tot moment la 
llibertat i la pluralitat política.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 9, que resta redactat de la següent manera: 

9. Mostrar el rebuig a l’enduriment del Codi Penal.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 
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