
 

 PUNT 15 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el model present i futur de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 302-00013/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 7126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Sergi Sabrià i Benito, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na 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 
el model present i futur de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (tram. 300-00016/10).

Exposició de motius

Durant gairebé tres dècades TVC i Catalunya Ràdio 
ha estat un model d’èxit i de cohesió social, a través 
d’una informació acurada, completa, plural i veraç. 
Han estat normalitzadors de la llengua i la qualitat 
democràtica del país i el principal motor de les in-
dústries de la comunicació i la cultura. Han garantit 
accés a totes les opinions, creences i sensibilitats amb 
neutralitat i rigor periodístic.

La CCMA ha assolit, durant tot aquest temps, un ni-
vell de credibilitat, de satisfacció, d’interès i d’audièn-
cies molt elevat, amb un compromís amb la població i 
a tot el territori lingüístic.

En els darrers 5 anys, i en un context de contracció 
continuada dels recursos de l’administració, el servei 
públic audiovisual nacional ha fet un esforç d’estalvi, 
contenció i racionalització molt intens i en un percen-
tatge superior a la majoria de serveis públics, redu-
int el seu pressupost en 97,7 M euros (només entre el 
2010 i el 2012 la subvenció pública ha disminuït per 
sobre el 21%). Avui, el pressupost de la CCMA ja se 
situa entre els més baixos de les corporacions euro-
pees públiques de mitjans audiovisuals de països de 
dimensions semblants a Catalunya. Aquest esforç ha 
comportat, malauradament, mesures com la supressió 
d’un canal de televisió i una emissora de ràdio.

Mantenir el lideratge dels mitjans públics, singular-
ment de la televisió on la competència dels canals 
estatals és notable, és un objectiu irrenunciable. Per 
això, a més de la vàlua dels professionals que hi tre-
ballen, és imprescindible tenir recursos suficients per 
poder disposar de continguts de qualitat, de temàti-
ques diverses i per a tots els segments de públic, que 
permetin disposar d’una oferta molt competitiva i  
que mantingui els estàndards de qualitat amb què 
sempre s’ha treballat.

Cal no posar en risc la vertadera vocació d’estructura 
d’Estat i TV Nacional Catalana, al reduir la presència 
del mitjà arreu del territori on es parla el català.

Totes aquestes mesures, poden afectar la pròpia de-
finició de servei públic audiovisual definit pel propi 
Parlament.

Dossier per a la sessió núm. 8

Convocada per al dia 10 d’abril de 2013

Segona part

Ple del Parlament
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Moció

1. Garantir el pressupost suficient que permeti man-
tenir el sistema de mitjans de comunicació públics 
catalans, així com el model actual i el lideratge de les 
audiències. Evitar que una baixada d’aportació posi 
en risc model i lideratge.

2. Calendaritzar, un cop garantida l’aportació dels 
pressupostos 2013, la modificació de les lleis del CAC 
i de la CCMA, amb l’objectiu de garantir la plurali-
tat, desgovernamentalitzar-la i posar el seu control en 
mans del Parlament.

3. Garantir la presència i la cobertura informativa 
total de Televisió de Catalunya a Terres de l’Ebre, 
Pirineu i Catalunya Nord, assolint d’aquesta mane-
ra l’estricte compliment dels serveis fonamentals en 
la missió de servei públic fixats pel mandat marc 
del Parlament i pels preceptes bàsics de la llei de la 
CCMA, no excloent ciutadans per raó de territori, 
d’accés a la informació, o de presència als mitjans pú-
blics en igualtat de condicions.

Palau del Parlament, 14 de març de 2013

Marta Rovira i Vergés Sergi Sabrià i Benito
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades
Reg. 10620, 10633, 10634 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
10620)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marta Ribas Frias, 
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 Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
model present i futur de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00013/10).

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

D’un nou punt 1 bis

1 bis. Aprovar, en el termini màxim de 3 mesos, el 
nou Contracte Programa, eina d’obligada existència 
per llei i que ha de garantir la viabilitat i el model de 
sistema públic audiovisual català aprovat per aquest 
Parlament el febrer de 2010.

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

D’un nou punt 2 bis

2 bis. Incloure, en aquesta modificació, la necessitat 
de majories de dos terços de la cambra per a aprovar 
tant els membres del Consell de Govern de la CCMA 
com la seva presidència.

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

D’un incís al punt 3

3. Garantir la presència i la cobertura informativa to-
tal i de forma permanent de Televisió de Catalunya a 
Terres de l’Ebre, [...]

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

D’un nou punt 4

4. Instar la direcció de Catalunya Ràdio a replantejar 
la decisió de prescindir, a partir de l’1 de maig, de la 
trentena de corresponsals desplegats per tot Catalu-
nya i a seguir mantenint un model que durant 30 anys 
ha convertit Catalunya Ràdio en emissora de referèn-
cia en la informació territorial del nostre país.

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

D’un nou punt 5

5. Instar la direcció de l’Agència Catalana de Notícies 
a aturar el procés d’acomiadaments previst a l’ACN i 
a negociar amb el Comitè d’Empresa vies per reduir 
la despesa que no comportin l’extinció de cap lloc de 
treball.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis Marta Ribas Frias
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10633)

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 model present i futur 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(tram. 302-00013/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió

Addició d’un punt 4

«4. Instar a la CCMA i a Catalunya Ràdio que garan-
teixin un model que tingui presència arreu del territori 
amb el personal suficient perquè el servei pugui arri-
bar amb immediatesa a qualsevol notícia.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

Addició d’un punt 5

«5. Instar el Govern de la Generalitat a que garantei-
xi la continuïtat i la viabilitat de l’Agència Catalana 
de Notícies i el servei públic que ofereix d’informació 
de qualitat a tots nivells, i, en el context actual, instar 
també a negociar amb el comitè d’empresa prioritzant 
al màxim els estalvis en les despeses que no afectin di-
rectament la plantilla.»

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 10634)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el model present i futur de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 
302-00013/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

Del punt 1, segona línia

«[...] així com el model futur de la Televisió i Ràdio 
públiques catalanes fent possible el lideratge i compe-
titivitat, el servei públic i el pluralisme. Cal fer pos-
sible que l’ajust econòmic no posi en risc el lideratge 
del mitjà i quedin garantides unes condicions laborals 
dignes per la plantilla en el marc de diàleg i concerta-
ció obert amb els treballadors i treballadores i els seus 
representants.» 

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP Socialista

Tot el punt 2

«Garantir el compliment escrupolós de les lleis de la 
CCMA i del CAC amb l’objectiu de garantir la plu-
ralitat i la transparència, desgovernamentalitzant-la 
tot garantint plenament les funcions de control de la 
comissió de control de la CCMA del Parlament de 
Catalunya.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista

D’un punt 2 bis

«2 bis. Donar compliment en el període de 3 mesos 
a l’article 21 de la llei de la CCMA per tal de subs-
criure amb el Govern de la Generalitat el contracte 
programa.»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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PUNT 16 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política d’acció exterior
Tram. 302-00016/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 7148 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián 
Querol, diputat 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 la política d’acció exterior (tram. 300-
00018/10).

Moció

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

1. Publicar al web de la Generalitat i de forma de-
tallada del cost de manteniment i funcionament que 
té previst destinar durant aquest any 2013 per a les 
delegacions de la Generalitat a l’exterior, així com el 
cost que va destinar-hi per l’any 2012.

2. Publicar un raport trimestral a les pàgines webs de 
les delegacions de la Generalitat a l’exterior que con-
tingui l’activitat realitzada durant aquest temps pels 
respectius delegats de la Generalitat a l’exterior.

3. Realitzar un estudi anual dels costos de funciona-
ment i manteniment de l’acció exterior de la Gene-
ralitat, dels objectius plantejats i dels resultats obtin-
guts. Aquest estudi s’haurà de presentar a la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació del Par-
lament.

4. Integrar a les infraestructures de l’acció exterior de 
l’Estat i en les condicions ofertes pel Ministeri d’Afers 
Exterior i Cooperació, el personal de les delegacions 
de la Generalitat a Brussel·les, Nova York, Berlín, Pa-
ris i Londres.

5. Integrar a les infraestructures de l’acció exterior de 
l’Estat el personal des les oficines comercials d’AC-
C1Ó allà on sigui possible i sense perjudici de l’eficà-
cia de l’ajut a la internacionalització de les empreses 
cata lanes.

6. Destinar l’estalvi pressupostari produït pels punts 
anteriors a potenciar la internacionalització de les 
empreses catalanes, l’atracció d’inversors a Catalunya 

i la promoció de Catalunya com a destí de turisme 
cultural.

Palau del Parlament, 14 de març de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Juan Milián Querol
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Esmenes presentades
Reg. 10626, 10635 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10626)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu i Jordi Solé i Fer-
rando, diputat, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la política d’acció 
exterior (tram. 302-00016/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«Emprendre les actuacions necessàries per instar el 
Govern espanyol a publicar al web del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de forma detallada el cost de man-
teniment, funcionament i inversions durant aquest any 
2013 de totes les delegacions diplomàtiques del Regne 
d’Espanya i organismes de difusió de la cultura es-
panyola, així com el cost que va destinar-hi els anys 
2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.»

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

D’un nou punt

«Defensar, en el marc del tràmit d’aprovació de la Ley 
de la acción y el servicio exterior, les competències de 
la Generalitat en matèria d’acció exterior i, en paral-
lel, implementar una política pròpia d’acció exterior 
ambiciosa, al servei del procés democràtic de conse-
cució d’un estat independent per a Catalunya.»

Palau del Parlament, 20 de març de 2013

Marta Rovira i Vergés Jordi Solé i Ferrando
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 10635)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política d’acció exterior 
(tram. 302-00016/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt 3 bis

«Abans d’obrir noves oficines a l’exterior de l’Agèn-
cia ACC10, s’estudiarà la possibilitat d’utilitzar les 

oficines comercials de la xarxa ICEX o altres serveis 
d’acció exterior de l’Estat i incorporar-hi personal de 
la Generalitat, per tal de garantir la presència i la de-
fensa dels interessos de Catalunya i de les empreses 
catalanes, amb el menor cost possible».

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC



 6 | Sessió plenària núm. 8

PUNT 17 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de les persones deso-
cupades i el tancament d’empreses
Tram. 302-00014/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 7140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
la situació de les persones desocupades i el tancament 
d’empreses (tram. 300-00017/10).

Moció

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

Serveis públics d’ocupació

1. Negociar amb el Govern d’Espanya perquè revisi 
les dotacions econòmiques adreçades a Polítiques Ac-
tives d’Ocupació fins que assoleixin la mateixa dota-
ció pressupostària que tenien l’any 2011.

2. Negociar amb el Govern d’Espanya perquè faci 
l’ampliació pressupostària del programa PREPARA 
per tal de dotar-lo d’estabilitat, amb la finalitat de ga-
rantir la transició a l’ocupació, aconseguir una major 
coordinació entre les polítiques actives d’ocupació 
i les ajudes econòmiques d’acompanyament i evitar 
l’exclusió social.

3. Garantir que el Servei d’Ocupació de Catalunya 
pugui continuar donant suport de qualitat a totes les 
persones aturades en la seva tasca de recerca de fei-
na, i donar continuïtat laboral a tota la plantilla del 
SOC que fa atenció a les persones en situació d’atur a 
Catalunya, i en concret els orientadors i orientadores 
laborals que estan a punt de perdre la feina.

Polítiques actives d’ocupació

4. En la formulació dels pressupostos del 2013, do-
tar amb recursos extraordinaris, que suplementin els 
aportats pels PGE 2013, les partides adreçades a les 
polítiques actives d’ocupació.

Ocupació i desenvolupament local

5. Convocar plans d’ocupació local per a la contracta-
ció, per part dels ajuntaments, de persones desocupa-
des, amb un percentatge per a la contractació de joves 

desocupats de llarga durada, majors de 50 anys i a 
persones en risc d’exclusió social.

6. D’acord amb el món local i els agents socials, im-
pulsar a totes les comarques catalanes un pla per a 
l’ocupació i el desenvolupament local.

Ocupació solidària

7. D’acord amb les quatre diputacions i els ajuntaments 
catalans, posar en marxa urgentment programes per a 
la contractació de persones desocupades amb una ne-
cessitat urgent de treballar, com és el cas de les famíli-
es amb tots els seus membres a l’atur o les comarques 
amb índexs de desocupació més elevats.

Participació dels treballadors a l’empresa

8. En el marc del Consell Català de Relacions Labo-
rals, posar en marxa programes de suport i actuacions 
de sensibilització, suport i promoció de la participa-
ció dels treballadors a les empreses, pel que fa a la 
seva gestió, repartiment de beneficis i participació 
accionarial, és a dir, en la propietat de les pròpies em-
preses i en tots els àmbits de l’empresa.

Igualtat real en l’ocupació

9. En el marc del Consell Català de Relacions Labo-
rals, intensificar la incorporació de criteris en la ne-
gociació col·lectiva orientats a fomentar l’equiparació 
de les oportunitats de promoció laboral entre homes 
i dones i a evitar que puguin rebre retribucions dife-
rents per la mateixa feina.

Derogació de la reforma laboral

10. Instar el govern d’Espanya a derogar la Reforma 
Laboral aprovada amb la llei 3/2012 de 6 de juliol, de 
mesures urgents de reforma del mercat laboral.

Ocupació i dignitat

11. Adoptar com a eix principal d’actuació la inten-
sificació i la creació de polítiques de creixement i 
d’ocupació, així com la garantia que ningú que ho ne-
cessiti quedi sense cobertura d’uns ingressos mínims.

Ocupació, legalitat, igualtat, dignitat

12. En el marc del Consell Català de Relacions Labo-
rals, promoure un pla específic d’Inspecció del Treball 
adreçat a garantir les relacions laborals contractuals. 
Per a això, farà campanyes d’inspecció orientades a: 

a. Garantir la igualtat salarial entre homes i dones

b. Vigilar el sector de la construcció, especialment en 
les grans obres públiques i d’infraestructures.

c. Vigilar les hores treballades no cotitzades i/o no 
retribuïdes.

Ocupació per a treballadors amb dificultats especials

13. Incloure en els processos de contractació pública 
que duguin a terme tant els diferents departaments de 
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la Generalitat com les seves empreses i organismes 
públics dependents, clàusules socials condicionants 
del contracte per a promoure l’ocupació de persones 
amb especials dificultats d’inserció, combatre l’atur i 
promoure la igualtat entre homes i dones en el mercat 
laboral.

Mesures urgents d’ocupació per a majors de 50 anys: 

14. Adoptar mesures urgents i específiques per als 
treballadores de 50 anys o més que es troben en si-
tuació d’atur de llarga durada, entre d’altres: borsa de 
treball per a majors de 50 anys, incentius a les em-
preses per a la contractació de persones més grans de 
50 anys, dispositiu de reconeixement de competènci-
es amb caràcter preferent, polítiques específiques de 
qualificació i requalificació professional, sistema de 
beques per assistència a la formació per a persones 
amb responsabilitats familiars, Incentius a l’autoocu-
pació, incentius a la reinserció laboral, etc.

Regulació específica per a més grans de 50 anys 

15. Elaborar la Llei d’Ocupació de Catalunya, que in-
clogui la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya.

16. En la nova Llei d’Ocupació de Catalunya, inclo-
gui la millora d’oportunitats laborals de les persones 
treballadores de més edat, fixi un marc estable i com-
plementi les línies d’actuació del Pla d’ocupació de 
Catalunya, per a l’ocupació de les persones més grans 
de 50 anys.

Pla d’ocupació juvenil

17. Adoptar de forma immediata un pla de xoc contra 
l’atur juvenil.

Expedients de regulació d’ocupació

El Parlament de Catalunya: 

18. Expressa el seu suport als treballadors i treballa-
dores afectats per Expedients de Regulació d’Ocu-
pació a Catalunya, com per exemple: Ercros, Ar-
bora-Ausonia, Gallostra, Power Control, Cacaolat, 
Carrossera Noge, Tableros Tradema.

19. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a 
crear una unitat d’acció ràpida en processos de rees-
tructuració d’empreses a Catalunya, com a unitat fun-
cional sense que generi estructura orgànica, que faci 
seguiment personalitzat del màxim nombre d’empre-
ses en dificultats o que hagin presentat ERO, i treballi 
amb agilitat en l’elaboració d’alternatives que en faci-
litin la viabilitat, per mirar d’evitar la desaparició del 
negoci, i busqui nous socis o analitzi la reconversió 
del nego ci per un altre, i fomenti la re-empresa.

Palau del Parlament, 14 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC

Esmenes presentades
Reg. 10619, 10623, 10624, 10630 i 10710, 

10690 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
10619)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marc Vidal Pou, dipu-
tat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
de les persones desocupades i el tancament d’empre-
ses (tram. 302-00014/10).

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

Del punt 3

3. Garantir que el Servei d’Ocupació de Catalunya 
pugui continuar donant suport de qualitat a totes les 
persones aturades en la seva tasca de recerca de feina, 
i atesa la infradotació actual de la plantilla d’aquest 
servei com a conseqüència de l’elevat increment del 
nombre de persones en atur, garantir com a mínim, la 
continuïtat laboral a tota la plantilla del SOC que es-
tava treballant el 2012.

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

D’un nou punt 3 bis

3 bis. Impulsar convenis de col·laboració entre el SOC 
i els ajuntaments per al desenvolupament d’accions 
d’orientació laboral, establint una metodologia coor-
dinada única a través de protocols d’informació com-
partits.

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

Del punt 4

4. Les polítiques de les persones aturades han de ser 
una prioritat del Govern de Catalunya. Per això, en la 
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formulació dels pressupostos del 2013, es dotaran re-
cursos extraordinaris per a la realització de polítiques 
actives d’ocupació i desenvolupament local, més enllà 
de l’aportació econòmica de la Conferència Sectorial 
del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a les Co-
munitats Autònomes.

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

Del punt 15

15. Durant l’any 2013, elaborar la Llei d’Ocupació de 
Catalunya, que inclogui la reforma del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya amb l’objectiu de garantir un 
servei públic i de qualitat i establir la cooperació i la 
col·laboració amb el sistema d’ocupació de Catalunya 
de les administracions locals, els agents econòmics i 
socials per garantir el màxim nivell d’eficàcia i efici-
ència.

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

D’un incís al punt 18

18. Expressa el seu suport als treballadors i treballado-
res afectats per Expedients de Regulació d’Ocupació 
a Catalunya, com per exemple: Ercros, Arbora-Auso-
nia, Gallostra, Power Control, Cacaolat, Carrossera 
Noge, Tableros Tradema, i insta el govern a utilitzar 
tots els recursos de mediació per evitar la deslocalitza-
ció i la pèrdua de teixit industrial a Catalunya.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis Marc Vidal Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 10623)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Inés Arrimadas Gar-
cía, 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 
sobre la situació de les persones desocupades i el tan-
cament d’empreses (tram. 302-00014/10).

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

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

1. Negociar amb el Govern d’Espanya perquè revisi 
les dotacions econòmiques adreçades a Polítiques Ac-
tives d’Ocupació fins que assoleixin la mateixa dota-
ció pressupostària que tenien l’any 2011 adient a les 
necessitats actuals.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP de Ciutadans

3. Garantir que el Servei d’Ocupació de Catalunya pu-
gui continuar donant doni un suport de qualitat a totes 
les persones aturades en la seva tasca de recerca de 
feina, i donar continuïtat laboral a tota la plantilla del 
SOC que fa atenció a les persones en situació d’atur a 
Catalunya, i en concret els orientadors i orientadores 
laborals que estan a punt de perdre la feina.

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

5. Convocar plans d’ocupació local per a la contracta-
ció, per part dels ajuntaments amb una dotació pres-
supostària pròpia, que inclogui ajuts concrets per a la 
contractació de persones desocupades, amb un per-
centatge per a la contractació de joves desocupats de 
llarga durada, majors de 50 anys i a persones en risc 
d’exclusió social.

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP de Ciutadans

6. D’acord amb el món local i els agents socials, im-
pulsar a coordinar a totes les comarques catalanes un 
pla per a l’ocupació i el desenvolupament local.

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

10. Instar el govern d’Espanya a derogar modificar la 
Reforma Laboral aprovada amb la llei 3/2012 de 6 de 
juliol, de mesures urgents de reforma del mercat labo-
ral per tal de millorar especialment els ajuts destinats 
a la nova contractació.
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6 Esmena núm. 6
De supressió i addició
GP de Ciutadans

11. Adoptar com a eix principal d’actuació la inten-
sificació i la creació de polítiques de creixement i 
d’ocupació, així com la garantia que ningú que ho ne-
cessiti quedi sense cobertura d’uns ingressos mínims 
amb una dotació pressupostària adient que garanteixi 
l’obtenció de la renta mínima d’inserció per a tots els 
sol·licitants que compleixin els requisits establerts le-
galment.

7 Esmena núm. 7
De supressió i addició
GP de Ciutadans

12. En el marc del Consell Català de Relacions Labo-
rals, promoure un pla específic d’Inspecció del Treball 
adreçat a garantir les relacions laborals contractuals. 
Per a això, farà campanyes d’inspecció orientades a: 
especialment les relacionades amb: 

a. Garantir la igualtat salarial entre homes i dones.

b. Vigilar el sector de la construcció, especialment en 
les grans obres públiques i d’infraestructures.

c. Vigilar les hores treballades no cotitzades i/o no 
retribuïdes.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP de Ciutadans

13. Incloure en els processos de contractació pública 
que duguin a terme tant els diferents departaments de 
la Generalitat com les seves empreses i organismes 
públics dependents, clàusules socials condicionants 
del contracte per a promoure l’ocupació de persones 
amb especials dificultats d’inserció, combatre l’atur i 
promoure la igualtat entre homes i dones en el mercat 
laboral, respectant en tot cas la normativa aplicable.

9 Esmena núm. 9
De supressió i addició
GP de Ciutadans

El Parlament de Catalunya: 

18. Expressa el seu suport als treballadors i treballa-
dores afectats per Expedients de Regulació d’Ocupa-
ció a Catalunya, com per exemple: Ercros, Arbora-Au-
sonia, Gallostra, Power Control, Cacaolat, Carrossera 
Noge, Tableros Tradema., tant en el present com en 
situacions futures, i expressa també la seva solidaritat 
amb tots els treballadors i tots els autònoms que han 
hagut de cessar la seva activitat.

10 Esmena núm. 10
De supressió i addició
GP de Ciutadans

19. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a 
crear una unitat d’acció ràpida elaborar i implementar 
un protocol d’actuació en processos de reestructura-
ció d’empreses a Catalunya, com a unitat funcional 
sense que generi estructura orgànica, que faci segui-
ment personalitzat del màxim nombre d’empreses en 
dificultats o que hagin presentat ERO, i treballi amb 
agilitat en l’elaboració d’alternatives que en facilitin 
la viabilitat, per mirar d’evitar la desaparició del ne-
goci, i busqui nous socis o analitzi la reconversió del 
negoci per un altre, i fomenti la reempresa.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

Albert Rivera Díaz Inés Arrimadas García
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10624)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació de les per-
sones desocupades i el tancament d’empreses (tram. 
302-00014/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. Negociar amb el Govern d’Espanya perquè revi-
si les dotacions econòmiques adreçades a Polítiques 
Actives d’Ocupació fins que assoleixin la mateixa 
proporció segons el nombre d’aturats, que la dotació 
pressupostària que tenien l’any 2011.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Negociar amb el Govern d’Espanya perquè faci 
l’ampliació pressupostària del programa PREPARA i 
en cedeixi l’execució, pressupost inclòs, a les comuni-
tats autònomes que són les competents en polítiques 
actives d’ocupació, per tal de dotar-lo d’estabilitat, 
amb la finalitat de garantir la transició a l’ocupació, 



 10 | Sessió plenària núm. 8

aconseguir una major coordinació entre les polítiques 
actives d’ocupació i les ajudes econòmiques d’acom-
panyament i evitar l’exclusió social.»

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

Del punt 3

«3. Exigir al Govern d’Espanya per a què continuï 
finançant el programa d’orientadors i orientadores, i 
així garantir que el Servei d’Ocupació de Catalunya 
pugui continuar donant suport de qualitat a totes les 
persones aturades en la seva tasca de recerca de fei-
na, i donar continuïtat laboral a tota la plantilla del 
SOC que fa atenció a les persones en situació d’atur a 
Catalunya, i en concret els orientadors i orientadores 
laborals que estan a punt de perdre la feina.»

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

Dels punts 5 i 7

«5. Convocar plans d’ocupació local per a la contrac-
tació de persones incloses en col·lectius amb majors 
dificultats d’inserció a sectors i activitats emergents i 
adequats a la realitat socioeconòmica de cada terri-
tori, en col·laboració amb les entitats locals, que cofi-
nançaran el 50% del cost del projecte.»

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

Del punt 6

«6. A través del SOC i amb el consens dels agents soci-
als i associacions de l’administració local que compo-
sen el Consell de direcció del SOC es continuarà po-
tenciant el seu Pla de desenvolupament de polítiques 
actives que preveu les actuacions territorialitzades, te-
nint en compte els territoris que mereixen una especial 
dedicació pel que fa a l’ocupació i el desenvolupament 
local.»

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

Del punt 8

«8. En el marc del Consell de Relacions Laborals de 
Catalunya, continuar impulsant programes de suport 
i actuacions de sensibilització, suport i promoció de 
la participació dels treballadors a les empreses, mit-

jançant models de gestió socialment responsables, els 
quals es basen en els àmbits econòmic, ambiental i 
social-laboral.»

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

Del punt 10

«10. Realitzar un seguiment acurat de l’aplicació de la 
reforma laboral i propiciar un acord polític i social del 
més ampli abast que valori l’oportunitat de realitzar 
els ajustos necessaris per tal d’adaptar els canvis nor-
matius a la conjuntura actual i les seves concretes ne-
cessitats, tenint en compte els nivells d’atur actuals.»

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

Del punt 11

«11. Adoptar com a eix principal d’actuació dins del 
marc català de relacions laborals, la intensificació 
i la creació de polítiques de creixement i d’ocupació, 
així com promoure una política social estratègica, in-
tegral i avançada per tal de donar resposta a les pro-
blemàtiques socials de caràcter divers.»

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

Del punt 12

«12. En el marc del Consell de Relacions Laborals de 
Catalunya, la Direcció General de la Inspecció de 
Treball presentarà cada any el seu programa d’ob-
jectius per tal de completar-lo i millorar-lo amb les 
aportacions dels agents socials i amb l’objectiu de ga-
rantir les relacions laborals contractuals. Per a això, 
farà campanyes d’Inspecció orientades, entre altres 
objectius, a:

a. Garantir la igualtat salarial entre homes i dones.

b. Vigilar el sector de la construcció, especialment 
entre les grans obres públiques i d’infraestructures.

c. Vigilar l’aplicació de la normativa sobre limitació 
de jornada.

d. Lluita contra l’economia submergida.»
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10 Esmena núm. 10
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 13

«13. Mantenir en els processos de contractació públi-
ca que duguin a terme tant els diferents departaments 
de la Generalitat com les seves empreses i organis-
mes públics dependents, les clàusules socials condi-
cionants del contracte per a promoure l’ocupació de 
persones amb especials dificultats d’inserció, així 
com altres mesures per combatre l’atur i promoure 
la igualtat entre homes i dones en el mercat laboral.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 14

«14. En totes les convocatòries de polítiques actives 
d’ocupació gestionades pel Servei d’Ocupació de Ca-
talunya es prioritzaran els col·lectius i aquelles fran-
ges d’edat que tinguin més dificultats d’inserció.»

12 Esmena núm. 12
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 17

«17. Adoptar de forma immediata un pla de xoc contra 
l’atur juvenil, en funció de les disponibilitats pressu-
postàries.»

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 19

«19. El Parlament de Catalunya insta el Govern a 
treballar amb tots els agents de forma ràpida i con-
certada en els processos de reestructuració d’empre-
ses a Catalunya, fent un seguiment individualitzat del 
màxim nombre d’empreses en dificultats o que hagin 
presentat ERO i identificant alternatives que en faci-
litin la viabilitat per mirar d’evitar la desaparició del 
negoci, buscant nous socis o analitzant la reconversió 
del negoci per un altre i fomentant la re-empresa.»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10630 i 10710)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, 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 la situació de les per-
sones desocupades i el tancament d’empreses (tram. 
302-00014/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt 1

«1. Negociar amb el Govern d’Espanya perquè revi-
si les dotacions econòmiques adreçades a Polítiques 
Actives d’Ocupació fins que assoleixin la mateixa 
proporció segons el nombre d’aturats que la dotació 
pressupostària que tenien l’any 2011.»

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

Addició al punt 2

«2. Negociar amb el Govern d’Espanya perquè faci 
l’ampliació pressupostària del programa PREPARA 
per tal de dotar-lo d’estabilitat, amb la finalitat de ga-
rantir la transició a l’ocupació, aconseguir una major 
coordinació entre les polítiques actives d’ocupació 
i les ajudes econòmiques d’acompanyament i evitar 
l’exclusió social i demanar-ne el traspàs a la Genera-
litat de Catalunya.»

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

Modificació del punt 3

«3. Crear de manera immediata un mínim de cinquan-
ta llocs nous en la plantilla del Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a orientadors i promotors laborals; em-
prendre mesures relatives a la formació interna per a 
millorar l’atenció directa als desocupats, i, així que es 
reuneixi la Conferència Sectorial d’Afers Laborals i 
consigni els fons de polítiques actives d’ocupació per 
al 2013, oferir un mínim de cent deu places més per a 
orientadors i promotors laborals.»
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4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt 5

«5. Convocar plans d’ocupació local per a la contrac-
tació, per part dels ajuntaments, de persones desocu-
pades, amb un percentatge per a la contractació de 
joves desocupats de llarga durada, majors de 50 anys 
i a persones en risc d’exclusió social, exigint el finan-
çament corresponent al Govern de l’estat per tal de 
poder-ho realitzar.»

5 Esmena núm. 5
D’addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt 6

«6. D’acord amb el món local i els agents socials, a 
través del Consell de Direcció del SOC, impulsar a to-
tes les comarques catalanes un pla les actuacions ter-
ritorialitzades per a l’ocupació i el desenvolupament 
local, amb especial atenció a les que presenten índexs 
més alts de desocupació.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt 7

«7. D’acord amb les quatre diputacions i els ajunta-
ments catalans, posar en marxa urgentment progra-
mes per a la contractació de persones desocupades 
amb una necessitat urgent de treballar, com és el cas 
de les famílies amb tots els seus membres a l’atur o 
les comarques amb índexs de desocupació més ele-
vats, tot exigint el finançament corresponent al Go-
vern de l’Estat.» 

7 Esmena núm. 7
D’addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició i supressió al punt 8

«8. En el marc del Consell Català de Relacions Labo-
rals, posar en marxa programes de suport i actuacions 
de sensibilització, suport i promoció de la participa-
ció dels treballadors a les empreses, pel que fa a en la 
seva gestió, el foment de models de gestió socialment 
responsables com poden ser, per exemple, facilitar la 
participació accionarial per part dels treballadors, 
la participació en els consells d’administració o en 
les decisions estratègiques repartiment de beneficis i 
participació accionarial, és a dir, en la propietat de les 
pròpies empreses i en tots els àmbits de l’empresa. Així 

mateix s’afavorirà la successió empresarial a favor de 
formes cooperatives en aquelles societats mercantils 
que es trobin en risc de tancament.»

8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt 11

«11. Adoptar com a eix principal d’actuació la in-
tensificació i la creació de polítiques de creixement i 
d’ocupació, així com la garantia que ningú que ho ne-
cessiti quedi sense cobertura d’uns ingressos mínims, 
així que l’Estat traspassi totes les polítiques passives 
d’ocupació.»

9 Esmena núm. 9
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió i addició

«12. En el marc del Consell Català de Relacions La-
borals, promoure un pla específic presentar un progra-
ma d’objectius d’Inspecció del Treball adreçat a ga-
rantir les relacions laborals contractuals. Per a això, 
farà campanyes d’inspecció orientades a: 

[...]

c. Vigilar les hores treballades no cotitzades i/o no re-
tribuïdes l’aplicació de la normativa sobre limitacions 
de jornades laborals.»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou punt 12 bis

«Reclamar a l’estat el traspàs íntegre de la Inspecció 
de Treball»

11 Esmena núm. 11

De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió i addició al punt 13

«13. Incloure Mantenir i potenciar en els processos de 
contractació pública que duguin a terme tant els di-
ferents departaments de la Generalitat com les seves 
empreses i organismes públics dependents, clàusules 
socials condicionants del contracte per a promoure 
l’ocupació de persones amb especials dificultats d’in-
serció, combatre l’atur i promoure la igualtat entre ho-
mes i dones en el mercat laboral.»
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12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt 14

14. Adoptar mesures urgents i específiques per als tre-
balladores de 50 anys o més que es troben en situació 
d’atur de llarga durada, entre d’altres: borsa de treball 
per a majors de 50 anys, incentius a les empreses per 
a la contractació de persones més grans de 50 anys, 
dispositiu de reconeixement de competències amb 
caràcter preferent, polítiques específiques de qualifi-
cació i requalificació professional, sistema de beques 
per assistència a la formació per a persones amb res-
ponsabilitats familiars, Incentius a l’autoocupació, 
incentius a la reinserció laboral, etc. sempre i quan 
les competències que regulen les mesures suara pro-
posades siguin traspassades al Govern de Catalunya.

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt 15

«Elaborar un projecte de llei d’Ocupació de Catalu-
nya, que inclogui la reforma del Servei d’Ocupació de 
Catalunya»

14 Esmena núm. 14
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió i addició al punt 16

«16. Incloure en el projecte de En la nova Llei d’Ocu-
pació de Catalunya, inclogui l’objectiu de la millora 
d’oportunitats laborals de les persones treballadores 
de més edat, fixi un marc estable i complementi les 
línies d’actuació del Pla d’ocupació de Catalunya, per a 
l’ocupació de les persones més grans de 50 anys.»

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’apartat 17

«17. Adoptar de forma immediata un pla de xoc con-
tra l’atur juvenil en funció de les disponibilitats pres-
supostàries.»

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou punt 18 bis

«Expressa el seu suport als treballadors i treballado-
res de l’empresa Gráficas de Prensa Diaria i insta el 
Govern a fer gestions oportunes per afavorir la conti-
nuïtat de la seva activitat empresarial i salvar el mà-
xim de llocs de treball.»

17 Esmena núm. 17
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió i addició al punt 19

«19. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a 
seguir treballant coordinadament entre la D.G. d’In-
dústria i la D.G. de Recursos Laborals crear una unitat 
d’acció ràpida en processos de reestructuració d’em-
preses a Catalunya, com a unitat funcional sense que 
generi estructura orgànica, que faci seguiment perso-
nalitzat del màxim nombre d’empreses en dificultats 
o que hagin presentat ERO, i treballi amb agilitat en 
l’elaboració d’alternatives que en facilitin la viabilitat, 
per mirar d’evitar la desaparició del negoci, i busqui 
nous socis o analitzi la reconversió del negoci per un 
altre, i fomenti la re-empresa i les cooperatives.»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10690)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular 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 la situació de les per-
sones desocupades i el tancament d’empreses (tram. 
302-00014/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«3. [...] de perdre la feina sempre i quan les necessitats 
de treball així ho requereixin.»
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«8. [...] i en tots els àmbits de l’empresa condicionat 
amb un acord amb els agents socials per la reforma 
sindical.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«14. Adoptar mesures urgents i específiques per als 
treballadores de 50 anys o més que es troben en situa-
ció d’atur de llarga durada, d’acord amb les disposici-
ons pressupostàries, [...]»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«15. Elaborar la Llei d’Ocupació de Catalunya en po-
nència conjunta, que inclogui la reforma del Servei 
d’Ocupació de Catalunya.»

5 Esmena núm. 5
D’addició

«16. [...], per l’ocupació de les persones més grans de 
50 anys i també dels joves menors de 30 anys»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC
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PUNT 18 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les propostes en matèria de po-
lítica tributària
Tram. 302-00015/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 7147 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Go-
vern sobre les propostes en matèria de política tribu-
tària (tram. 300-00019/10).

Moció

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

1. Adoptar les mesures de racionalització i contenció 
de la despesa pública adients per tal de complir amb 
els objectius de dèficit fixats pel Consell de Política 
Fiscal i Financera d’acord amb el que estableix la Co-
missió Europea per aquest any 2013. Prioritzant, en 

tot cas, la despesa destinada a la implementació de 
polítiques per a la recuperació econòmica i les políti-
ques socials, especialment en l’àmbit sanitari, educa-
tiu i l’atenció social.

2. Establir, abans de 30 de juny d’enguany, una gestió 
i control econòmic i financer unificat de tot el sector 
públic empresarial català.

3. Amb l’objectiu de donar certeses envers l’economia 
catalana, informar durant el mes d’abril de totes les 
figures tributàries que es tingui previst crear i incre-
mentar durant l’any 2013.

4. Renunciar a crear i incrementar impostos que im-
pliquin que els tipus impositius dels impostos i taxes 
de la Generalitat de Catalunya estiguin per sobre de la 
mitjana espanyola.

5. Establir una estratègia per afavorir la competitivitat 
de l’economia catalana en l’àmbit energètic, del trans-
port, de l’habitatge, la inversió, el sector serveis, el 
comerç i el turisme, abans del 30 de juny de 2013, per 
tal d’aconseguir que la inflació a Catalunya no conti-
nuï 7 dècimes per sobre de la mitjana espanyola.

6. Comparèixer, abans del 30 d’abril al Parlament, 
per donar compte de les sol·licituds i previsions de 
sol·licitud a realitzar en relació al Fons de Liquiditat 
Autonòmic i mecanismes de finançament com poden 
ser Plans de Pagament a Proveïdors o línies ICO per 
l’any 2013.

Palau del Parlament, 14 de març de 2013

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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PUNT 19 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la informació relativa al deute de 
la Generalitat
Tram. 302-00017/10

Presentació
Grup Mixt

Reg. 7150 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu, Joaquim Arrufat 
i Ibàñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre la informació relativa al 
deute de la Generalitat (tram. 300-00014/10).

Moció

El Parlament de Catalunya: 

1. Constata que el deute és una part cada cop més im-
portant dels Pressupostos de la Generalitat, atès que 
ascendeix a 50.948 milions d’euros. L’augment del 
percentatge del pressupost, present i futur, destinat 
a pagar deute restringeix encara més els escassos re-
cursos públics que haurien de destinar-se a polítiques 
socials i de reactivació de l’economia, entre d’altres

2. Constata que el fet de no disposar d’una hisenda 
pública pròpia a través de la qual establir un sistema 
fiscal més progressiu a Catalunya, és un factor també 
determinant en l’acumulació d’aquest deute, que s’ha 
multiplicat per més de quatre vegades des de 2002.

3. Considera que el deute habilita un creixent control 
de les entitats financeres sobre les actuacions públi-
ques, tant del Govern com del Parlament, deteriorant 
la capacitat de decisió democràtica de les institucions, 
donat que es prioritza el compliment dels contractes 
amb aquestes entitats financeres i altres creditors, per 
davant dels deures i contractes de la resta de la socie-
tat (siguin proveïdores, entitats socials, treballadores 
públiques o receptores de serveis). Mentre els credi-
tors del deute públic català, que no han estat escollits 
per ningú, amplien el seu control sobre els afers pú-
blics, la ciutadania es troba amb dificultats per parti-
cipar-hi i fins i tot per accedir a la informació.

4. Constata que el mecanisme del deute, que atribueix 
més poder a les entitats financeres sobre l’esfera pú-
blica de decisió, obre un escenari propens a promoure 
més privatitzacions, plans d’ajustos, vendes del patri-
moni públic, entre d’altres conseqüències pròpies de 

la intervenció creixent del capital financer en els afers 
públics.

5. Entén que el deute és un sistema de redistribució 
de riquesa de les classes més empobrides a les més 
riques, ja que es sufraga amb les retallades sobre el 
conjunt dels serveis públics.

6. Considera que les ciutadanes i ciutadans de Catalu-
nya, així com els seus representants en aquest Parla-
ment, tenen dret a disposar de la màxima informació 
sobre el deute i conèixer-ne l’estructura. Cal saber 
com i quan s’ha contret el deute actual, a qui es deu, 
quins interessos s’han aplicat en cada fase de l’en-
deutament, qui va signar els contractes i amb quines 
condicions; ja que entén que és una informació indis-
pensable per poder aprovar, o no, els Pressupostos de 
la Generalitat. En aquest sentit, cal posar a disposició 
pública els contractes no només d’emissions de bons 
i títols de deute, sinó també dels contractes de crè-
dit i pòlisses de crèdit amb les entitats financeres, es 
tracti de préstecs finalistes per a projectes d’inversió 
o bé de crèdit per finançar despesa corrent o fer front 
a problemes de liquiditat (constatant en cada cas la 
motivació de l’operació).

7. Constata que aquesta informació ara es troba de 
forma incomplerta, no detallada i no suficientment 
clarificadora, i considera que, ben al contrari, aquesta 
informació ha de ser clara i fàcilment a l’abast i com-
prensible per a la ciutadania.

8. Considera que el Govern ha de guiar-se per criteris 
humanitaris a l’hora de regular el pagament just del 
deute, amb un topall màxim de devolució del deute 
respecte als Pressupostos.

9. Reconeix que existeixen deutes que, per les cir-
cumstàncies en què han estat contrets, pels proces-
sos que financen o pels impactes que tenen sobre els 
drets humans, drets econòmics socials i culturals del 
poble de Catalunya, es podrien arribar a considerar 
il·legítims, tal i com han constatat institucions com la 
Conferència de Nacions Unides sobre Deute i Desen-
volupament (UNCTAD), el Consell de Drets Humans 
de Nacions Unides o l’expert independent de Nacions 
Unides sobre els efectes del deute i altres obligacions 
financeres dels Estats en el ple gaudi dels drets hu-
mans, particularment els drets econòmics, socials i 
culturals.

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

1. Iniciar un procés d’auditoria pública, transparent i 
permanent del deute de la Generalitat de Catalunya, 
sota control també del Parlament, que permeti deter-
minar l’origen del deute, la seva composició, els seus 
responsables polítics i els creditors principals. Una 
auditoria que permeti també establir les guies per a 
l’endeutament futur, de manera que no es puguin con-
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traure en nom de la ciutadania deutes que ens hipo-
tequin.

Palau del Parlament, 15 de març de 2013

David Fernàndez i Ramos, portaveu;  Joaquim Arru-
fat i Ibàñez, portaveu adjunt, del Grup Mixt

Esmenes presentades
Reg. 10618, 10632, 10636 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
10618)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats 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 les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la informació relativa al deute de la Generalitat 
(tram. 302-00017/10).

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

D’un incís en el punt 1

1. Iniciar un procés d’auditoria pública, transparent i 
permanent del deute de la Generalitat de Catalunya, 
sota control també del Parlament i amb la parti-
cipació dels agents socials i de la societat civil, que 
permeti determinar l’origen del deute, la seva com-
posició, els seus responsables polítics i els creditors 
principals. Una auditoria que permeti també establir 
les guies per a l’endeutament futur, de manera que no 
es puguin contraure en nom de la ciutadania deutes 
que ens hipotequin.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10632)

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 la informació relativa al 
deute de la Generalitat (tram. 302-00017/10).

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

Modificació del punt 1 de la part resolutiva

«1. Sol·licitar a la Sindicatura de Comptes un informe 
específic de les finances de la Generalitat i sobre l’es-
tat de compromisos de despesa a càrrec d’exercicis fu-
turs, l’ús de fórmules de col·laboració publico-privada 
i l’endeutament a curt, mig i llarg termini, que inclogui 
recomanacions i permeti establir les guies per a l’en-
deutament futur.»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 10636)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la informació relativa al deute de la Generalitat 
(tram. 302-00017/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista

De supressió de part del punt 1 

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

1. Iniciar un procés d’auditoria pública, transparent i 
permanent del deute de la Generalitat de Catalunya, 
sota control també del Parlament, que permeti deter-
minar l’origen del deute, la seva composició, els seus 
responsables polítics i els creditors principals. Una 
auditoria que permeti també establir les guies per a 
l’endeutament futur, de manera que no es puguin con-
traure en nom de la ciutadania deutes que ens hipo-
tequin.»

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC
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PUNT 20 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’estabilitat pressupostària i el 
deute
Tram. 302-00019/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 7152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats 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’estabilitat 
pressupostària i el deute (tram. 300-00015/10).

Moció

a. El Parlament de Catalunya manifesta el rebuig a la 
política d’austeritat europea que es concreta en el Pac-
te d’Estabilitat i en els objectius de reducció del dèfi-
cit. Una política que provoca l’increment de l’atur i la 
pobresa fins nivells insuportables social i econòmica-
ment, i que s’ha demostrat fracassada, doncs Europa 
i especialment els països del sud es troben de nou en 
recessió. El Parlament insta el Govern a fer arribar a 
la Comissió Europea el posicionament clarament con-
trari a la política d’austeritat.

b. El Parlament de Catalunya constata que l’ajust 
pressupostari realitzat pel Govern català ha recaigut 
en els usuaris i els treballadors dels serveis públics, 
perjudicant les classes populars que són les que re-
quereixen més de les prestacions i serveis de l’Estat 
de benestar. Aquestes retallades pressupostàries apli-
cades en un període molt breu de temps, han compor-
tant la degradació de la qualitat dels serveis públics.

c. El Parlament de Catalunya constata que la manca 
d’una política d’ingressos basada en una fiscalitat 
progressiva i ambiental, aprofitant els marges compe-
tencials que té la Generalitat, ha suposat una pèrdua 
d’ingressos necessaris per garantir les polítiques pú-
bliques i ha contribuït a la degradació econòmica.

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

1. Presentar de forma immediata el projecte de llei de 
pressupostos i el projecte de llei de mesures fiscals, 
financeres i administratives.

2. Negociar amb el Govern de l’Estat una moratòria 
–fins que el nivell d’atur no es situï per sota del 15%– 
sobre el compliment dels objectius de dèficit donat el 
context actual de recessió econòmica i de creixement 
de l’atur, amb unes previsions per 2013 per l’Estat 
espanyol, segons la Unió Europea, d’una caiguda del 
PIB de l’1,4% i un creixement de l’atur fins el 27%.

3. No realitzat cap nou ajustament pressupostari el 
2013, preservant especialment la sanitat, l’educació, 
la cultura i els serveis socials.

4. Presentar la modificació de la llei catalana 6/2012, 
del 17 de maig d’estabilitat pressupostària i a presen-
tar una proposició per modificar la llei estatal 2/2012, 
de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sosteni-
bilitat financera, en el termini d’un mes. Aquestes 
modificacions han de garantir la sostenibilitat de les 
finances públiques a mig termini, vinculant l’assoli-
ment d’aquest objectiu a un nivell d’atur reduït, a una 
política fiscal que garanteixi l’Estat de benestar i a la 
convergència en despesa i prestacions socials amb els 
països més avançats de la UE.

5. No aplicar cap mesura de retallades salarials i de 
drets dels treballadors i les treballadores de la Gene-
ralitat el 2013.

6. Impulsar una nova política fiscal que inclogui entre 
d’altres mesures: 

a) La recuperació immediata de l’impost de succes-
sions.

b) La introducció de nous impostos ambientals que 
gravin les activitats més contaminants.

c) Un pla per combatre el frau fiscal. El qual s’ha esti-
mat en 16.000 M euros

7. Constituir un Grup de treball format per membres 
dels Departaments de la Generalitat, dels Grups Par-
lamentaris i de la societat civil que en el termini mà-
xim de tres mesos avaluï els diferents deutes, analitzi 
la seva càrrega financera, la seva legitimitat, prioritzi 
l’atenció del deute segons la seva incidència en la re-
activació econòmica i la despeses social, i faci pro-
postes de revisió de condicions financeres i de rees-
tructuració del deute. El Grup de treball encarregarà 
una auditoria sobre el deute de la Generalitat realitza-
da amb participació dels agents socials i de la societat 
civil que avaluï les condicions de l’endeutament i la 
seva legitimitat.

8. Donar prioritat al pagament a les despeses públi-
ques de salut, educació i serveis socials incloent els 
concerts sanitaris i les farmàcies, els educatius, con-
certs i subvencions a entitats del tercer sector social, 
culturals, de cooperació, ajuntaments i consells co-
marcals, negociant amb les entitats financeres i em-
preses constructores moratòries i ajornaments en el 
pagament dels interessos del deute i del deute diferit.
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9. Impulsar la renegociació de les condicions del deu-
te de la Generalitat amb entitats financeres i revisar 
els contractes dels finançaments específics d’infraes-
tructures i equipaments (mètodes alemanys, censos o 
drets de superfície), tenint en compte que els supòsits 
i previsions sobre els que es van basar aquests con-
tractes han canviat en l’actualitat.

10. Presentar anualment al Parlament un informe so-
bre l’endeutament del sector públic de la Generalitat 
que inclogui, entre d’altres dades, l’evolució de l’en-
deutament, les motivacions dels préstecs i les seves 
condicions (tipus d’interès, termini d’amortització, 
etc.) i els creditors, així com els objectius i les con-
dicions dels contractes dels crèdits finalistes i dels 
finançaments específics.

Palau del Parlament, 14 de març de 2013

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

Esmenes presentades
Reg. 10625, 10631, 10637 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10625)

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’estabilitat pressupos-
tària i el deute (tram. 302-00019/10).

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

Del punt 1

«1. Presentar al més aviat possible l’avantprojecte de 
Llei de Pressupostos i l’avantprojecte de Llei de me-
sures fiscals i financeres i administratives.»

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

Del punt 4

«4. Estudiar la modificació de la llei catalana 6/2012, 
de 17 de maig d’estabilitat pressupostària i la pre-
sentació d’una proposició per modificar la llei esta-
tal 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostà-
ria i sostenibilitat financera, en el termini d’un mes. 

Aquestes modificacions han de garantir la sostenibili-
tat de les finances públiques a mig termini, vinculant 
l’assoliment d’aquest objectiu a un nivell d’atur reduït, 
a una política fiscal que garanteixi l’Estat del benestar i 
a la convergència en despesa i prestacions socials amb 
els països més avançats de la UE.»

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

Del punt 6

«6. Impulsar una nova política fiscal que inclogui en-
tre altres mesures: 

a) Impulsar la modificació de l’impost sobre successi-
ons per incrementar-ne la progressivitat i el potencial 
recaptatori.

b) Estudiar la creació de nous impostos ambientals 
que gravin les activitats més contaminants i impulsar 
comportaments més sostenibles.

c) Un pla per combatre el frau fiscal. El qual s’ha esti-
mat en 16.000 M euros.»

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

Dels punts 8 i 9

«8. Donar prioritat, d’acord amb la normativa vigent 
i les disponibilitats de tresoreria, al pagament de les 
despeses públiques de salut, educació i serveis socials 
incloent concerts sanitaris i les farmàcies, els educa-
tius, concerts i subvencions a entitats del tercer sector 
social, culturals, de cooperació, ajuntaments i consells 
comarcals, tot negociant amb entitats financeres i em-
preses concessionàries d’infraestructures mecanismes 
d’aplanament dels compromisos financers dintre de 
les possibilitats i limitacions existents i negociar amb 
el Govern de l’Estat mecanismes de provisió de liqui-
ditat que permetin fer front als esmentats pagaments.»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10631)

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 
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l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’estabilitat pressupos-
tària i el deute (tram. 302-00019/10).

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

Modificació del punt A

«A. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
que l’objectiu de sostenibilitat fiscal del Tractat d’Es-
tabilitat de la Unió Europea ha de ser compatible amb 
la defensa de l’Estat del Benestar i de les necessitats 
socials i econòmiques de la població, que s’han accen-
tuat per l’actual recessió. Actualment, aquesta incom-
patibilitat accentua l’increment de l’atur i la pobresa 
fins a nivells insuportables social i econòmicament i 
manifesta la necessitat de flexibilitzar les polítiques 
d’austeritat, perquè no siguin contraproduents per als 
països del sud d’Europa que es troben en situació de 
recessió econòmica.»

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

Modificació del punt 2

«Negociar amb el Govern de l’Estat una flexibilitza-
ció dels objectius de dèficit donat el context actual 
de recessió econòmica i de creixement de l’atur, amb 
unes previsions per 2013 per l’Estat espanyol, segons 
la Unió Europea, d’una caiguda del PIB de l’1,4% i 
un creixement de l’atur fins el 27%. Aquesta flexibi-
lització, en el cas de la Generalitat de Catalunya per 
l’any 2013, hauria d’implicar un objectiu de dèficit en 
relació al PIB català de com a mínim un terç de l’ob-
jectiu de dèficit per al conjunt de les Administracions 
Públiques.»

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

Modificació dels punts 3 i 5 en un 

«Acordar amb els grups parlamentaris un mecanisme 
i els criteris per a la reversibilitat dels ajustos pressu-
postaris realitzats, en la mesura en què millori la con-
juntura econòmica i s’apliquin les mesures de flexibi-
lització de l’objectiu de dèficit i l’augment d’ingressos 
previstes.»

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

Modificació dels punts 7, 9 i 10 en un

«Sol·licitar a la Sindicatura de Comptes un informe 
específic de les finances de la Generalitat i sobre l’es-
tat de compromisos de despesa a càrrec d’exercicis fu-
turs, l’ús de fórmules de col·laboració publico-privada 
i l’endeutament a curt, mig i llarg termini, que inclogui 
recomanacions i permeti establir les guies per a l’en-
deutament futur.»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 10637)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’estabilitat pressupostària i el deute (tram. 302-
00019/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició al final del punt 5è

«5. No aplicar cap mesura de retallades salarials i de 
drets dels treballadors i les treballadores de la Gene-
ralitat el 2013, iniciant un procés de reforma profunda 
i consensuada de l’administració.»

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC
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PUNT 21 | DEBAT I VOTACIÓ

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les sentències dels tribunals en 
matèria educativa
Tram. 302-00018/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 7151 i 9878 / Admissió a tràmit: Mesa  

del Parlament, 19.03.2013 i Presidència del  

Parlament, 04.04.2013

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 Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les 
sentències dels tribunals en matèria educativa (tram. 
300-00013/10).

Moció

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

1. Establir que el castellà i el català siguin, totes dues, 
llengües vehiculars d’ensenyament al sistema educa-
tiu de Catalunya, afegint també de manera progressi-
va una llengua estrangera. Ambdues llengües oficials 
hauran de tenir una presència equilibrada i suficient.

2. Adequar la Llei d’Educació de Catalunya a la sen-
tència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de 
2006 (sentencia 31/2010, de 28 de juny) i a les subse-
güents del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya en matèria d’educació, per 
tal de, com estableix la sentència, garantir el dret dels 
ciutadans a rebre, durant els cursos de educació en els 
centres docents de Catalunya, ensenyament en català 
i en castellà.

3. Informar adequadament en tots els impresos de 
preinscripció escolar d’educació infantil i el primer 
cicle de primària, de manera que els pares que vul-
guin que el seu fill rebi classes en llengua castellana 
sàpiguen que poden demanar-ho, sense que l’ensenya-
ment en castellà pugui fer-se mitjançant la anomena-
da «atenció individualitzada», sinó introduint matèri-
es en castellà al curs de l’alumne, en la proporció que 
el Departament d’Ensenyament estableixi.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

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

Esmenes presentades
Reg. 10691 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10691)

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José 
García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 139 del Reglamento del Parla-
mento, presentan las siguientes enmiendas a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
sentències dels tribunals en matèria educativa (tram. 
302-00018/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Al punto 1

«[...] sistema educatiu de Catalunya, en respecte i com-
pliment del sistema de conjunció lingüística, establert 
i emparat per las lleis de Normalització Lingüística 
del 1983 i de Política Lingüística del 1998, i reconegut 
i avalat per les jurisprudències del Tribunal Constitu-
cional i Tribunal Suprem, afegint també [...].»

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

Al punto 2

«[...] ensenyament en català i en castellà, dret que 
l’Administració ha de reconèixer sense necessitat de 
que s’insti, en compliment del criteri recentment ex-
pressat pel Tribunal Suprem.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Al punto 3

«3. Informar adequadament en tots els impresos de 
preinscripció escolar, de manera que els pares que 
vulguin que el seu fill rebi classes en llengua caste-
llana, durant l’etapa infantil i el primer cicle de primà-
ria, sàpiguen que poden demanar-ho, i que la Genera-
litat els ha de garantir aquesta opció en compliment de 
l’article 21 de la Llei de Política Lingüística del 1998, 
que garanteix el dret a rebre el primer ensenyament 
en la llengua habitual del nen, català o castellà, sense 
que l’ensenyament en castellà pugui fer-se mitjançant 
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l’anomenada «atenció individualitzada», expressa-
ment exclosa pel Tribunal Suprem com a via per a ga-
rantir aquest dret, sinó introduint matèries en castellà 
al curs de l’alumne, en la proporció que el Departa-
ment d’Ensenyament estableixi.»

Palacio del Parlamento, 9 de abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC
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