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Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a Salt
250-01168/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57933; 58194; 58317).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària al Bruc
250-01169/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57934; 58195; 58318).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reordenació sanitària del Garraf
250-01170/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 57935; 58196; 58319).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.02.2020 al 24.02.2020).
Finiment del termini: 25.02.2020; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cohesió 
territorial
302-00194/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 58434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.02.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre la cohesió territorial (tram. 300-00232/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Harmonitzar tots els instruments i programes aprovats pel Parlament de Cata-

lunya i pel Govern de la Generalitat, com la comissió interdepartamental, l’agenda 
rural o «país viu», i dotar-los de coherència i visió territorial, per lluitar contra la 
despoblació del món rural.

2. Aprovar, en el termini de sis mesos, un pla que ha d’establir una estratègia 
per al repte demogràfic especialment adreçat a les comarques d’obligada reactiva-
ció, que hauria d’afectar a les comarques de Ponent, Pirineu-Aran, Terres de l’Ebre, 
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Priorat, Conca de Barberà i Ripollès, o aquelles del litoral, que per les seva especial 
situació econòmica o social, necessitin un especial tractament.

3. Iniciar, en el marc d’aquest pla, un treball transversal de les diferents conse-
lleries, que hauria d’abordar la governança, els drets i les oportunitats, el desenvolu-
pament econòmic i la sostenibilitat ambiental.

4. Recuperar el pressupost i serveis públics perduts durant els anys de retalla-
des, especialment els sanitaris, com un element clau per fixar la població al terri-
tori. Incentivar als professionals que treballin a les zones rurals amb més dificultat 
de cobertura.

5. Recuperar el pressupost del 2010 per garantir la cobertura de TIC’s arreu del 
territori, especialment a les zones més aïllades o amb comunicacions més deficients.

6. Crear un fons de finançament extraordinari de 30 milions d’euros, a través de 
l’Institut Català de Finances i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, per tal de facilitar els crèdits als agricultors i ramaders afectats per la 
crisi de preus i per garantir la seva viabilitat.

7. Definir i presentar, en el termini de tres mesos, un calendari d’inversions espe-
cífic per a les comarques de Ponent, Pirineu-Aran, Terres de l’Ebre, Priorat, Conca 
de Barberà, Baix Penedès i Ripollès, per tal de compensar les retallades de la inver-
sió pública que s’han produït des del 2010.

8. Presentar, en el marc del pla, una bateria de mesures extraordinàries encami-
nades a reforçar els serveis públics (ensenyament, serveis socials, serveis d’ocupació, 
habitatge...) d’aquelles comarques que reben població i que tenen altes taxes d’atur.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-

Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte dels 
càrtels en l’economia catalana i l’Administració de la Generalitat
302-00195/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 58640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.02.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre l’impacte dels càrtels en l’economia catalana i l’Admi-
nistració de la Generalitat (tram. 300-00233/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Sol·licitar un informe jurídic de cada resolució sancionadora de la CNMC 

–o d’altres autoritats de la competència homòlogues d’abast europeu o autonòmic– 
relativa a càrtels o altres infraccions de la competència, identificant si l’empresa o el 
grup empresarial condemnat ha participat en processos públics de contractació amb 
alguna Administració catalana i, si és el cas, determinar si s’han pogut sofrir danys 
per la infracció de la competència i el possible abast de la indemnització exigible, 
així com analitzar la viabilitat i els requisits de l’acció judicial de rescabalament per 
danys i perjudicis.

2. Identificada l’afectació a l’Administració catalana i/o a algun dels seus orga-
nismes públics o privats, per pràctiques contràries a la competència, establir de ma-
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nera obligatòria l’exigència de promoure accions de reclamació de danys i perjudi-
cis, amb l’objectiu de rescabalar les finances públiques del mal causat.

3. Garantir que les empreses sancionades per alguna autoritat de la competència 
i que hagin pogut generar algun mal per a l’Administració catalana quedin excloses 
de qualsevol mena de contractació pública, establint per a això els canvis pertinents 
en els plecs de les condicions de les contractacions públiques.

4. Establir els canvis pertinents en el plec de condicions de les contractacions 
públiques, dins de l’àmbit competencial de Catalunya, per a excloure a les empreses 
que hagin infringit el dret de la competència en qualsevol mena de contractació pú-
blica, havent estat això declarat per alguna autoritat de la competència.

5. Establir un control exhaustiu per a impedir que empreses sancionades per 
«bid rigging» puguin beneficiar-se de contractes públics en licitacions posteriors, si 
abans no han compensat íntegrament els danys causats.

6. Establir una política de tolerància zero cap als càrtels, apartant de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, tant en organismes de caràcter públics com 
privats, a aquelles persones que actuïn o hagin actuat com a «facilitadores» amb 
empreses que hagin contravingut el dret de la competència, en perjudici de l’admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

7. Crear un registre públic d’empreses que, segons resolucions fermes d’autoritats 
de la competència, hagin format part de càrtels en els quals l’Administració catalana 
s’hagi vist damnificada, amb la finalitat de conèixer i identificar els sectors de major 
afectació, i posant en guàrdia a altres administracions públiques.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sector 
agrícola
302-00196/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.02.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputa-

do del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la 
Interpel·lació al Govern sobre el sector agrícola (tram. 300-00238/12).

Moción
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

Medidas contra el despoblamiento
1. Establecer o potenciar medidas para frenar el despoblamiento de Terres de 

l’Ebre y del medio rural en el marco de la comisión interdepartamental que lidere la 
coordinación de los proyectos territoriales que afecten a varias consejerías.

2. Elaborar e incluir en los presupuestos de la Generalitat un Plan Específico de 
Inversiones calendarizado para las comarcas de Terres de l’Ebre con el objeto de com-
pensar los déficits de inversión pública y para mejorar su competitividad con otros te-
rritorios en cuanto a niveles de renta y de servicios.

3. Finalizar, antes del fin del año en curso, la red pública de muy alta capacidad 
(fibra óptica) en todas las capitales de comarca que posibilite la implementación de 
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la tecnología 5G en el mundo rural y continuar con el despliegue al resto de muni-
cipios, incluidos los micropueblos.

4. Impulsar medidas para dar a conocer la arquitectura rural y el patrimonio de 
piedra seca y la necesidad de su preservación por su valor histórico, paisajístico y 
por su potencial turístico.

5. Facilitar la atención personalizada en relación a la formación e itinerarios la-
borales, transporte, accesibilidad y servicios de proximidad, que garanticen la pro-
moción de la autonomía y la atención a la dependencia.

6. Impulsar un plan de mejora orientado a aumentar la proximidad a los servi-
cios sanitarios y asistenciales básicos, garantizando un acceso equitativo en todo el 
territorio a las pruebas diagnósticas y a las visitas médicas.

7. Fomentar medidas para que, a lo largo de las diferentes etapas educativas, el 
alumnado del medio rural tenga facilidades de transporte, acceso a los centros, be-
cas de formación y alojamiento, para garantizar las mismas oportunidades que a la 
población urbana, de forma que la educación no sea un motivo más que favorezca 
el despoblamiento rural, sino que ayude al establecimiento y fijación de las familias 
más jóvenes.

8. Aumentar la frecuencia y horarios de trenes de cercanías entre las estaciones 
de Terres de l’Ebre con las estaciones de Reus, Tarragona y Barcelona, así como 
reclamar al Gobierno de España que los servicios ferroviarios de larga distancia 
tengan parada en la estación de l’Aldea-Amposta-Tortosa y la estación del Camp de 
Tarragona.

9. Establecer incentivos fiscales y financieros que faciliten la actividad económi-
ca de las empresas, los autónomos y las cooperativas que se instalen en zonas rura-
les con riesgo de despoblamiento.

Protección del Delta del Ebro
10. Aprobar un Plan Director para la Protección del Delta del Ebro que incluya 

las propuestas de actuación consensuadas desde el territorio por la Taula de Con-
sens del Delta de l’Ebre e incorpore en los presupuestos de la Generalitat el coste de 
dichas actuaciones plurianuales.

11. Potenciar la comunicación y coordinación entre las diferentes administracio-
nes públicas para la mejor ejecución de las actuaciones y proyectos establecidos en 
dicho Plan Director.

Sector primario de terres de l’Ebre
12. Optimizar la gestión del control de la cadena alimentaria de forma que el 

consumidor final no vea incrementados los precios, pero el productor perciba un 
precio en origen que le permita un incremento de su renta agraria.

13. Fomentar el consumo de productos locales y de proximidad poniendo en va-
lor su calidad y garantizando el cumplimiento de las exigencias legislativas respecto 
a etiquetado, trazabilidad y fraude alimentario.

14. Explorar la posibilidad de establecer beneficios fiscales en situaciones de cri-
sis de precios.

15. Establecer mejoras en la estrategia para la erradicación del caracol-manzana 
en base a la valoración de los resultados obtenidos durante los últimos cinco años e 
iniciar un nuevo plan de ayudas para continuar con la estrategia de lucha contra la 
plaga del caracol-manzana y su erradicación una vez finalizado el periodo de cinco 
años vigente.

16. Priorizar el proyecto de riego del sistema Xerta-Sènia como herramienta de 
desarrollo, modernización de las explotaciones agrarias, aumento de la competiti-
vidad de los productores y colaboración en la fijación de jóvenes agricultores en el 
territorio.
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17. Potenciar las ayudas a jóvenes agricultores con un mayor acompañamiento y 
seguimiento de los proyectos empresariales con el objetivo de dar viabilidad y pro-
yección futura de las explotaciones.

18. Redactar y aprobar el Reglamento para el desarrollo de la Ley de Espacios 
Agrarios para, entre otras posibilidades, poder elaborar el Planeamiento previsto en 
dicha ley, los Planes Territoriales Sectoriales Agrarios Específicos de los territorios 
que se consideran prioritarios, como es el caso de Terres de l’Ebre, y el Plan Terri-
torial Sectorial Agrario de Cataluña.

Gestión forestal y prevención de incendios
19. Aumentar la inversión pública en instalaciones productoras de energía a par-

tir de biomasa forestal y agrícola e incentivar la demanda de biomasa para usos 
energéticos, incluido el sector industrial.

20. Fomentar la gestión forestal sostenible con el objetivo de reducir la superficie 
boscosa no gestionada de Cataluña, así como la actividad del pastoreo, especialmen-
te en aquellas zonas con mayor grado de abandono o riesgo de incendios.

21. Impulsar medidas de mejora de las infraestructuras relacionadas con la pre-
vención y extinción de incendios forestales (accesos, puntos de suministro de agua, 
vías de evacuación, etc.) y fomentar la mecanización, la innovación en maquinaria 
y los trabajos forestales profesionalizados.

22. Establecer o mejorar la colaboración con las administraciones locales (ayun-
tamientos, consejos comarcales y diputaciones) y otros organismos territoriales 
como los consorcios, para dinamizar la actividad empresarial relacionada con la 
gestión forestal.

Palacio del Parlamento, 17 de febrero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado,  

GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cultura a 
Catalunya
302-00197/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.02.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la cultura a Catalunya (tram. 300-00239/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, i en particular el 

Departament de Cultura, a: 
1. Crear un pla d’atracció de talent internacional pel que fa als artistes de totes 

les disciplines, directors teatrals i directors de museus i altres equipaments cultu-
rals.

2. Constituir tallers amb beques per a crear una comunitat de col·laboració pú-
blico-privada.

3. Crear un pla per tal de potenciar les diferents manifestacions culturals a tot 
Catalunya.

4. Fer un pla per tal de millorar l’oferta d’exposicions artístiques a tot Catalunya.



BOPC 547
19 de febrer de 2020

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 74

5. Crear un pla per tal de potenciar els museus de Barcelona i que puguin estar 
en el top-ten en qualitat i innovació de l’oferta cultural a informes prestigiosos com 
Lo mejor de la Cultura del Observatorio de la Cultura.

6. Fer un pla per reactivar el sector editorial a Catalunya.
7. Fomentar una cultura per a tothom i sense exclusions, que no tingui una volun-

tat de confrontació ni partidista, sinó com a element integrador i que sigui accessible 
a tothom independentment de la seva situació socioeconòmica.

8. Juntament amb les institucions públiques catalanes, a reconèixer, ajudar i fo-
mentar totes les manifestacions culturals independentment de la llengua oficial en 
la qual es realitzin, català, occità o espanyol.

9. Juntament amb les institucions públiques catalanes, a implementar mesures 
correctores per tal de reequilibrar el lideratge de projectes entre dones i homes.

10. Incorporar persones expertes en perspectiva de gènere en les comissions que 
valoren aquells projectes artístics o creatius que tenen el suport de diners públics 
per tal d’alertar de continguts que serveixin per a perpetuar els estereotips sexistes.

11. Impulsar, en col·laboració i coordinació amb el Casal Lambda, mesures de 
projecció i reconeixement del Centre de Documentació Armand de Fluvià.

12. Dedicar, com a mínim, el 2% dels pressupostos al Departament de Cultura 
per al 2020 i el 2021.

13. Constituir una taula sectorial per tal de crear un nou conveni de la Cultura 
que millori les condicions laborals dels seus professionals.

14. Crear un Codi de Bones Pràctiques específic per al sector de la cultura que 
pot tenir com a punt de partida el Codi de Bones Pràctiques en la Contractació Pú-
blica dels Serveis d’Atenció a les Persones.

15. Demanar la retirada immediata de la campanya «No em canviïs la llengua», 
atès que el profiling o actuació basada en l’aspecte físic és àmpliament rebutjat als 
països de la Unió Europea –a la presentació de la campanya es parla de «trets fí-
sics»– i atès que no té en compte el dret a la llibertat d’expressió que caracteritza les 
societats democràtiques.

16. Crear un pla per tal d’assolir que la producció audiovisual catalana represen-
ti, almenys, el 40% de la producció espanyola, tal com era el 2011.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emergència 
climàtica i els nous projectes d’incineració de residus
302-00198/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 58647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.02.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre l’emergència climàtica i els nous projectes d’incineració de residus 
(tram. 300-00234/12).

Moció
La consolidació del capitalisme a escala internacional ha necessitat, històrica-

ment, intensificar l’explotació tant de les classes treballadores com dels recursos 
naturals per mantenir el creixement econòmic. Consumint més i més béns naturals, 
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energies no renovables, matèria primera i generant una quantitat gairebé infinita 
de residus. La civilització industrial capitalista, en la seva expansió planetària, ha 
superat la capacitat de recuperació de la natura xocant amb els límits biofísics del 
sistema Terra.

El model energètic renovable i distribuït ha de ser amb recursos renovables 
de territori. La incineració de residus no pot formar part de la solució als reptes 
energètics i climàtics que té plantejats Catalunya pels seus efectes a la salut huma-
na i als ecosistemes causats per les emissions pròpies de tot procés de combustió. 
Aquests efectes es produeixen tant per combustibles fòssils o per materials que avui 
s’incineren com ara plàstics, gomes, fangs de depuradores, CDR, residus hospitala-
ris, NFU, purins, farines càrnies, residus de desballestament de vehicles, amb com-
ponents tòxics, etc.

Així doncs, atès que la incineració de residus ocasiona a Catalunya emissions 
significatives de gasos d’efecte hivernacle (GEH), cal considerar les orientacions i 
objectius de la diferents normatives al respecte, com ara concretament: 

– El recent informe del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC-
2018), que estableix la necessitat de reduir les emissions globals al voltant del 45% 
l’any 2030 respecte els nivells del 2010 i assolir unes emissions netes nul·les l’any 
2050.

– La UE, que estableix uns objectius de reducció dels GEH del 40% en relació 
als generats l’any 1990.

– L’Acord de Govern de Declaració d’emergència climàtica de 14 de maig de 
2019, que estableix, entre d’altres aspectes: 

• La llei 16/2017, de l’1 d’agost del canvi climàtic planteja uns objectius de reduc-
ció dels GEH del 25% l’any 2020 I del 80% a l’any 2050, representa un punt d’infle-
xió i una resposta en aquest repte i adopta: 

Declarar la situació d’emergència climàtica per tal d’assolir els objectius en ma-
tèria de mitigació del canvi climàtic establerts a la Llei 16/2017, d’1 d’agost. Amb 
aquesta finalitat, el Govern de la Generalitat assumeix els compromisos següents: 

° Prioritzar en les polítiques públiques les opcions amb menor impacte climàtic i 
major contribució a l’adaptació a les condicions derivades del canvi climàtic.

° Revisar la legislació catalana vigent amb la finalitat de detectar aquelles nor-
mes que afavoreixin l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle o dificultin comba-
tre els efectes del canvi climàtic.

Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalu-
nya ha iniciat els treballs i la consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojec-
te de la nova Llei de Prevenció de Residus i ús eficient dels recursos de Catalunya, 
i que un cop sigui aprovada, serà la llei que establirà els objectius, les prioritats, les 
estratègies i les eines per a prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos 
de Catalunya. La prioritat d’aquesta Llei que prepara el Departament de Territori i 
Sostenibilitat s’ha d’adreçar a un canvi de model profund de la producció, distribu-
ció i consum on la prevenció reguli eficaçment la producció i el mercat per garantir 
que no s’ha de produir res que no sigui reutilitzable, fàcilment reciclable i compos-
table i lliure de productes nocius pel medi i la salut, una veritable llei en la direcció 
del Residu Zero.

Atès, els canvis normatius més restrictius per a la incineració de residus introdu-
ïts per la Directiva de Residus 2018/851/CE dins del paquet d’Economia Circular, 
per la Directiva relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàs-
tic al medi ambient 2019/904 i per la Comunicació de la Comissió UE 26/01/2018 
sobre residus i energia, que marquen unes noves directrius on deixen clarament es-
tablerta l’obligació de les administracions de fer preferent la recuperació en ter-
mes de materials en la jerarquia ecològica dels residus i estableixen restriccions 
a les tècniques d’incineració i coincineració dels residus.
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Especialment, la nova Directiva de Residus 2018/581/CE en el seu articulat moti-
va que a Catalunya la redacció de la nova llei transposi directament aquells aspectes 
de la nova normativa que facilitin implementar amb fermesa les mesures per inver-
tir el model actual de producció i consum insostenible, abandonar el model lineal 
i anar en la direcció d’un model circular de producció, de gestió i recuperació dels 
residus, que abandoni els tractaments de final de canonada. No es poden obviar es-
pecialment les disposicions innovadores que estableixen que ha d’haver-hi un canvi 
en la jerarquia del tractament del residus, en el sentit que la valorització energètica 
ja no es pot considerar com a valorització de residus: 

1. Articles 3 i 11 bis. Canvi en la Prioritat de la gestió pública dels residus a la 
UE. La valorització energètica ja no es pot considerar ni comptabilitzar com a va-
lorització dels residus, inclosa la metanització i la crema de biomassa. Tampoc es 
poden considerar recuperació els residus orgànics que s’obtenen a les plantes de 
tractament mecànicbiològiques (anomenades Ecoparcs a Catalunya).

2. En tot els considerants i articulat: La prevenció, la recuperació i el reciclatge  
de materials han de ser la jerarquia d’actuació aplicada per totes les administracions de  
la UE.

En la Comunicació de la Comissió UE 26/01/2018 sobre residus i energia s’ex-
posa que hi ha un problema de sobrecapacitat en alguns estats membres i un risc 
que alguns altres cometin els mateixos errors. Recomana als Estats deixar de donar 
suport al W2E (incineració), establir o augmentar impostos i eliminar els subsidis. 
Quan es tracta de països amb gran abocament, diu que la prioritat hauria de ser la 
recollida separada. Remarca que en el cas dels estats que depenen fortament de la 
incineració, haurien de pujar impostos, acabar amb el suport públic, desmantellar 
les instal·lacions antigues i establir una moratòria per a les noves. Convé acollir-se 
a la concentració en la recollida i reciclatge separats i no construir noves incinera-
dores.

Brussel·les insta els països a deixar de finançar de fons europeus la incineració i 
les infraestructures de tractament de final de canonada.

La Comissió Europea ha instat els estats membres a eliminar progressivament 
el finançament públic per a la recuperació d’energia a partir de residus, en les 
noves directrius sobre residus i energia. Segons el document, els països amb alta 
capacitat d’incineració han de prohibir les noves instal·lacions mentre estan en ser-
vei les antigues instal·lacions. També se’ls recomana que introdueixi impostos més 
alts per a la incineració per a processos ineficients i que eliminin els esquemes de 
suport. Aquest no es el cas de Catalunya ja que el cost del cànon d’abocador és 
el doble del cànon per incineració. Per ser coherents amb la Comissió, mentre no 
s’abandoni la incineració com a tractament de final de canonada dels residus, el cost 
d’abocament i d’incineració hauria de tenir el mateix import, i augmentar el cost 
del cànon fins arribar a la mitjana europea de 130-150€/tona. La recaptació s’hauria 
de dedicar prioritàriament a prevenció, recollida de FORM i en infraestructures de 
compostatge.

Avui es requereix un canvi de model i d’enfocament de la Llei encaminada a la 
Prevenció i resoldre l’augment d’un 13,5% els darrers anys dels residus municipals i 
l’estancament dels resultats molt insuficients de la recollida selectiva que provoquen 
el manteniment d’una quantitat de residus amb destinació al tractament de «resta» 
i de tractament de final de canonada de vora del 65%. La comunitat científica i per-
sones reconegudes expertes en salut pública, així com la pròpia UE, han reconegut 
i denunciat, des de fa anys, els efectes adversos a la salut i al medi de la crema de 
residus.

Atès, que a Catalunya actualment s’estan presentant projectes i iniciatives per a 
la crema de residus en noves instal·lacions d’incineració o l’ampliació de crema de 
residus i CDRs en les fàbriques de ciment (de manera que s’incentiva que s’estalviïn 
de pagar el total de drets d’emissió).
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Atès el vincle entre emergència climàtica i el «tractament» dels residus per mit-
jà de la incineració, cal prendre decisions clares i operatives en aquesta matèria per 
reduir l’impacte de la crema de residus al nostre medi atmosfèric, en concordança 
amb la normativa vigent específica i les noves orientacions de la UE.

Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Ca-
talunya ha aplicat per raons similars altres moratòries, fonamentades pel fet que 
«mentre no s’ordena tot el sector» cal procedir a suspendre o congelar la tramitació 
de noves llicencies i suspendre les que estant en curs, com és el cas de la moratòria 
efectuada en el PDU dels càmpings, o en el cas dels sectors urbanístics insostenibles 
al Pirineu i a la Costa Brava.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Establir una moratòria amb caràcter urgent a nous projectes d’incineració de 

residus urbans i industrials, utilitzant l’instrument legislatiu que es consideri adient: 
Decret, Llei d’acompanyament dels pressupostos, modificació de la planificació sec-
torial en matèria de residus, etc. Alhora dictar la suspensió de qualsevol tramitació 
actual en curs, fins que no s’arribin a assolir els objectius de la UE de reduir el 40% 
els GEH l’any 2030 en relació al generat al 2019 i els objectius de la Llei Catalana 
de Canvi climàtic per l’any 2050, així com el compliment dels objectius europeus 
en matèria de generació de residus, els quals fan prevaldre la reducció, la reutilitza-
ció i el reciclatge, en un marc d’economia circular on la incineració queda exclosa.

2. Establir una moratòria a totes les autoritzacions a les ampliacions de la tipo-
logia o quantitats de residus i de CDRs amb destinació a les fàbriques de ciment o 
d’altres activitats que cremin residus com a substituts d’altres combustibles.

3. Que la nova Llei de Prevenció de Residus i l’ús eficient dels recursos insti a la 
redacció d’un Pla de tancament i desmantellament de les incineradores existents, en 
el termini màxim d’un any després de l’aprovació de la Llei.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels 
centres d’internament per a estrangers
302-00199/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 58648 i 58739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.02.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres d’internament 
per a estrangers (tram. 300-00235/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya considera que els centres d’internament per a es-

trangers (CIEs) són una expressió de racisme institucional i estructural, i insta al 
Govern de la Generalitat a traslladar a les institucions que en són responsables la 
necessitat que els tanquin; especialment el que tenim a Catalunya, situat al barri de 
la Zona Franca de Barcelona, recollint així la voluntat de la ciutadania de Catalunya 
expressada en múltiples ocasions a través de plenaris municipals i del propi Parla-
ment de Catalunya, entre altres.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que el canvi de criteri del Tribunal d’Es-
trasburg sobre les devolucions en calent és greu i amb conseqüències inabastables 
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pels drets humans, i es referma en el seu rebuig d’aquesta pràctica i considera im-
prescindible que l’Estat l’aturi.

3. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació per les recents actua-
cions policials que, sota l’excusa de combatre el crim, s’acaben traduint en detencions 
de persones en situació irregular que no han comès cap delicte, obrint-los la porta a 
possibles deportacions.

4. El Parlament de Catalunya creu que les dades de la campanya «Pareu de pa-
rar-me» sobre identificacions discriminatòries per perfilació ètnica o origen geogràfic 
són preocupants, per això insta el Govern de la Generalitat a desenvolupar protocols 
per evitar la perfilació ètnica, així com a obrir procediments per a denunciar aquests 
casos i mecanismes efectius per a corregir-los quan es produeixin.

5. El Parlament de Catalunya es compromet a crear una Comissió d’Estudi so-
bre el racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat a Catalunya, que 
abasta des de cossos policials fins a empreses de seguretat privada, per tal d’establir 
una diagnosi compartida sobre quines mesures cal prendre per a evitar qualsevol 
discriminació racial en una àrea tan sensible com es la gestió de la seguretat, tant 
pública, com privada.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC


