
BOPC 387
17 de juliol de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 9 

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
202-00055/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC; GP CatECP (reg. 42528; 42662; 42667).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 19.07.2019 al 
22.07.2019).
Finiment del termini: 23.07.2019; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les accions del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb 
relació a la gestió del territori
302-00129/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 42656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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 Interpel·lació 
al Govern sobre les accions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació amb relació a la gestió del territori (tram. 300-00157/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya lamenta la manca d’un projecte integral de país 

per part del Govern, amb accions i finançament concrets, per contrarestar la despo-
blació, empobriment i envelliment que pateixen moltes de les comarques rurals de 
Catalunya.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2. Reclamar la implicació del conjunt del Govern en la lluita contra la despobla-

ció i el desenvolupament rural del conjunt del país, per evitar el retrocés econòmic i 
social de les zones menys poblades.

3. Donar una resposta integral a les problemàtiques i reptes de les comarques 
rurals de Catalunya, amb una acció coordinada i conjunta de tots els Departaments 
de la Generalitat i del conjunt d’Administracions Públiques de Catalunya, de l’Estat 
i de la Unió Europea.

4. Convocar, en el termini de 3 mesos, una taula de treball entre les diferents Ad-
ministracions Públiques de Catalunya per analitzar la situació actual del món rural i 
impulsar una resposta conjunta al reptes demogràfics i territorials actuals i de futur.

5. Presentar, en el termini de 3 mesos, un informe i un calendari d’accions con-
cretes per impulsar el desenvolupament rural i la lluita contra la despoblació. Així 
com, un pla de finançament de les accions a implementar. Aquest informe i calen-
dari d’accions han d’incloure, entre d’altres: 
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a. Una bateria de mesures fiscals i financeres que facilitin l’activitat econòmica i 
qualitat de vida de les persones que viuen en zones amb risc de despoblació.

b. Mesures legislatives de suport a les zones rurals. Estudiant la possibilitat d’im-
pulsar decrets de suport als municipis rurals amb despoblació, una Llei del Món 
Rural o una Llei de l’Escola Rural, entre d’altres. També l’aprovació definitiva de la 
nova Llei de Muntanya.

6. Revisar i millorar la gestió forestal, i l’impuls de la silvicultura, a través del 
Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024. Amb aquest objectiu, aug-
mentar els recursos econòmics destinats des de la Generalitat i millorar la coordi-
nació entre tots els propietaris i entitats implicades.

7. Coordinar i impulsar línies d’ajuts econòmics a les persones i explotacions 
agràries afectades pels incendis de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues.

8. Presentar, davant la comissió corresponent, els informes i actuacions del Go-
vern que s’aprovin en aquesta moció.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prevenció i 
l’extinció d’incendis
302-00130/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 42734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

lamentari 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 Interpel-
lació al Govern sobre la prevenció i l’extinció d’incendis (tram. 300-00156/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Estudiar de manera adequada les necessitats concretes que resulten per raó de 

l’increment del risc d’incendi que es produeix per l’augment de temperatura a l’estiu, 
i incrementar la contractació de personal AOF forestal de cara a la propera cam-
panya d’estiu, alleugerint durant aquests mesos així, l’abús d’hores extra que s’està 
donant per la falta sostinguda de plantilla.

2. Crear un mòdul professional d’FP per a bombers per tal d’acabar amb el ne-
goci de la formació i afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés a la carrera pro-
fessional.

3. A partir de les anàlisis que realitza el GRAF, impulsar estudis per conèixer el 
risc de patir Grans Incendis Forestals a Catalunya així com per a escatir les accions 
necessàries a prioritzar en la gestió preventiva del foc i la disminució del risc i l’im-
pacte dels incendis.

4. Revisar i redefinir el sistema de bombers voluntaris de Catalunya per tal que 
sigui eficient, dotant-los de la formació, el material i la infraestructura necessària.

5. Fer, immediatament, un estudi sobre les mesures per millorar l’avituallament 
dels bombers que es troben treballant en un incendi, i presentar les conclusions a 
que s’arribin davant el Parlament de Catalunya. Les mesures sorgides de l’estudi 
s’hauran d’aplicar immediatament.

6. Dotar al GROS dels mitjans adequats i necessaris per a poder realitzar un re-
partiment en condicions de l’avituallament pels bombers.
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7. Elaborar, al finalitzar cada incendi que es produeixi, un informe detallat amb 
el cost públic que ha suposat apagar-lo, incloent els costos de l’ús de tots els mitjans 
que s’han fet servir, així com el cost de les hores dels treballadors.

8. Complir puntual i immediatament tot allò que sigui determinat per la Inspec-
ció de Treball en els seus informes o conclusions.

9. Establir uns estàndards mínims de qualitat en la roba i material divers que es 
compra des del Departament d’Interior pel Cos de Bombers, i crear una comissió 
encarregada del seguiment i valoració de la qualitat dels materials de les eines que 
s’han adquirit, així com el seguiment del treball de les empreses subcontractades, 
podent auditar-les i si cal, tramitar les corresponents denuncies administratives per 
multar o per resoldre contractacions que no compleixin el contracte.

10. Mantenir un estoc adequat de begudes isotòniques i de barretes energètiques, 
garantint que es troben en condicions adequades de consum.

11. Aprofitar totes les persones que es troben en segona activitat per realitzar i 
ordenar les tasques de prevenció i de planificació, així com la gestió operativa o de 
suport del Cos de Bombers de la Generalitat.

12. Recuperar la periodicitat de les pràctiques de bombers, tot garantint el seu 
exercici en condicions òptimes de seguretat.

13. Recuperar la periodicitat dels simulacres amb ajuntaments, policies locals i 
població implicada, realitzant-ne un mínim de 3 anuals a tota Catalunya.

14. Incidir en les mesures de seguretat publicades a les instruccions internes del 
cos, i garantir el compliment d’aquestes mesures.

15. Fer una revisió periòdica semestral de tot el material emmagatzemat i que ha 
d’estar a disposició dels bombers.

16. Potenciar els relleus parcials quan les condicions ambientals i la càrrega de 
treball així ho requereixi, així com activar el conductor de refresc sempre que la 
càrrega de treball o la duració del servei així ho requereixi, i no només en els relleus 
matinals.

17. Garantir la cobertura territorial, assegurant que en cap cas s’hagi de tancar 
cap parc quan es produeixi l’emergència d’un foc forestal.

18. Atès que a partir del mes de gener de 2020 el Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM) assumirà les funcions assistencials durant els rescats i les intervencions 
de Bombers amb un format d’equips multidisciplinaris amb professionals d’ambdu-
es institucions, el Govern ha de: 

a. Destinar, en els propers pressupostos de la Generalitat, una partida necessària 
per assegurar un increment de la plantilla i els recursos suficients per portar a terme 
l’assistència amb plenes garanties.

b. Implementar un pla específic de formació perquè el personal del SEM pugui 
desenvolupar la tasca assistencial amb les màximes condicions de seguretat. Aquest 
pla ha d’incloure, la formació bàsica de bombers per a una intervenció en zona ca-
lenta, així com la formació necessària com a tripulant d’helicòpter de rescat.

c. Definir i garantir el subministrament de l’equipament d’intervenció i els equips 
de protecció individual (EPI) necessaris pel desenvolupament de l’assistència amb 
condicions òptimes de seguretat.

d. Incloure el Tècnic d’Emergències Sanitàries a les tasques assistencials, que 
seran desenvolupades per totes les categories professionals necessàries.

e. Incorporar, a les taules salarials del SEM, un complement compensatori per 
l’alta complexitat i preparació tècnica que comporta la intervenció assistencial en 
zona calenta.

19. Declarar, en un termini de tres mesos, el Sistema d’Emergències Mèdiques 
com a servei assistencial, tal com estableix la lletra k) de la Moció 95/XII del Parla-
ment de Catalunya, sobre els serveis d’emergències.

20. Incorporar una formació bàsica sobre una primera intervenció en incendis 
segons les diferents tipologies per les diferents policies locals, incloent-hi feines de 
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prevenció i campanyes al territori de cada demarcació aprofitant l’especial coneixe-
ment de les característiques específiques de cada zona que aquests cossos policials 
tenen.

21. Fer un estudi sobre la incorporació de noves eines tecnològiques amb un gran 
valor afegit com son els DRONS i l’ús de PDA a cada vehicle de bombers per tal de 
rebre en directe les imatges i localització exacta d’aquell incident concret.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les instal·lacions 
i els accessos als ports
302-00131/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 42736 i 42789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu, Elsa Artadi i Vila, diputada del Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre les instal·lacions i els accessos als ports (tram. 300-00158/12).

Moció
La securitització de les fronteres és un negoci on els interessos i beneficis eco-

nòmics europeus passen per davant de la vida i els drets humans. L’Europa fortalesa 
resta impassible davant el patiment de milers de persones que es veuen forçades a 
deixar el seu país i externalitza el control de les seves fronteres posant vides en pe-
rill per falta de vies legals i segures.

Migrar és un dret, i refugiar i rescatar una obligació que els Estats no estan com-
plint. A més d’ometre el seu deure, els països europeus impedeixen que les ONGs 
ho facin. Actualment no hi ha cap operació de rescat marítim en marxa amb vai-
xells oficials i, els estats europeus encarreguen a la guàrdia costanera líbia aquesta 
responsabilitat, incomplint l’obligació de rescat al mar i de posada a disposició d’un 
port de desembarcament segur establert al conveni internacional de salvament ma-
rítim de Londres de 1989.

L’incompliment de les quotes d’acollida i de creació de vies segures, l’abando-
nament de l’operació Sofia, la criminalització de la tasca de les organitzacions hu-
manitàries, el tancament dels ports i el bloqueig dels vaixells de rescat ha disparat 
el nombre de morts al Mediterrani, més de 30.000 morts en els últims cinc anys. 
Arran d’aquests fets un grup d’advocats denuncia la Unió Europea i estats membres 
a la Cort Penal Internacional per crims contra la humanitat des del 2014.

Salvament Marítim ha retallat sous i no disposa de radars de recerca, equipa-
ments bàsics per trobar embarcacions en risc de naufragi a alta mar; i a part de la 
decisió de bloquejar els vaixells el Govern de l’Estat amenaça amb sancions d’entre 
300.000 i 901.000 euros a Open Arms si efectua operacions de cerca i salvament 
sense autorització de les autoritats competents, assegurant que Líbia, on hi ha guer-
ra civil, bombardejos, detencions, tortures i esclavatge de migrants és un port segur 
per 38.000 migrants han estat retornats i tancats en centres de detenció libis amb el 
suport de la Unió Europea.
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Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que el 2018 van morir, com a mínim, 2.262 persones ofegades al Me-

diterrani intentant arribar a Europa, 1.064 van perdre la vida per la ruta occidental, 
una catàstrofe humanitària de dimensions equiparables a un genocidi, i denuncia la 
responsabilitat directa de les institucions europees i els estats membres que no no-
més no compleixen amb el seu deure de salvar vides, sinó que han dificultat la tasca 
de les organitzacions de rescat que fan el que haurien de fer els Estats.

2. Denuncia la responsabilitat del Govern de Pedro Sánchez amb aquesta necro-
política, tot constatant que quan el PSOE va entrar al Govern 1 de cada 41 migrants 
que intentava creuar el Mediterrani Central moria ofegat, ara és 1 de cada 8. Un 
augment de morts, tal i com constaten diferents organitzacions internacionals, pro-
vocat pel tancament de ports i el bloqueig a les embarcacions de rescat per part dels 
governs europeus, entre d’ells l’espanyol, deixant a la deriva a persones en estat crí-
tic i alts nivells de deshidratació que han estat a punt de morir ofegades, amenaçant 
amb sancions i fins i tot portant als tribunals als tripulants d’aquestes embarcacions 
que treballen per garantir el dret a la vida.

Per aquests motius, el Parlament de Catalunya: 
3. Expressa el seu suport a les organitzacions no governamentals Open Arms, 

Aita Mari i Sea Watch 3, entre d’altres, per la seva tasca humanitària i reconeix el 
seu esforç com a úniques operacions de rescat en marxa actualment a la Mediterrà-
nia malgrat la persecució per països membres de la Unió Europea.

4. Expressa el seu suport a la iniciativa de denuncia davant la Cort Penal Interna-
cional per a que investigui crims contra la humanitat comesos per la Unió Europea 
a partir del 2014 derivat de la seva política de dissuasió de migrants.

5. Considera reprovable l’actuació del Govern de Pedro Sánchez davant d’aquesta 
catàstrofe humanitària, les conseqüències de la qual s’han agreujat amb l’incompli-
ment per part de l’Estat Espanyol de les quotes d’acollides assignades per la Unió 
Europea i el bloqueig de les embarcacions de rescat als ports de l’Estat Espanyol, 
motiu pel qual considera que aquests fets haurien de comportar la dimissió imme-
diata del ministre de Foment, José Luis Ábalos, i del Ministre d’Assumptes Exte-
riors, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrell.

6. Considera necessari trametre el contingut d’aquesta Moció als membres del 
Parlament Europeu, expressant el rebuig del Parlament de Catalunya al nomenament 
de Josep Borrell com Alt Representat de la Unió Europea per Assumptes Exteriors 
i de Política de Seguretat.

7. Declara necessari i urgent l’establiment de vies legals i segures com l’expedi-
ció de visats humanitaris segurs i visats acadèmics, l’establiment de corredors hu-
manitaris segurs i els programes de reassentament i reubicació.

8. Insta al Govern de la Generalitat a: 
a) Reiterar el seu oferiment de contribuir a establir un corredor humanitari per 

als desplaçaments forçats, amb un procés d’acollida inclusiu, participat i finançat per 
la resta d’actors institucionals, socials i cívics de Catalunya.

b) Exigir al Govern de l’Estat el compliment de les 18 sentències del Tribunal 
Constitucional, del Tribunal Suprem, de l’Audiència Nacional i del Tribunal Superior 
de Justícia de Madrid que l’obliguen a transferir a la Generalitat la competència i els 
recursos per a l’acollida de les persones immigrades, sol·licitants d’asil, refugiades i 
beneficiàries de protecció internacional durant aquest any 2019.

c) Prendre les mesures legals pertinents davant les instancies nacionals i interna-
cionals competents davant les violacions de drets humans que provoquen les políti-
ques migratòries mortíferes del Govern de l’Estat i el reiterat incompliment del dret 
internacional en matèria d’asil i refugi que s’està produint, així com l’incompliment 
amb els compromisos assolits en quotes de refugiats.
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d) Prendre les mesures legals pertinents davant les instancies nacionals i interna-
cionals competents contra el Govern de l’Estat i els responsables polítics per qual-
sevol acció de bloqueig destinada a impedir a les embarcacions de rescat l’accés als 
ports de la Generalitat posats a disposició, així com qualsevol amenaça de sancions 
econòmiques a organitzacions no governamentals per efectuar rescats.

e) Posar en coneixement de les entitats i organitzacions que realitzen operacions 
humanitàries i de rescat a la Mediterrània la disponibilitat dels ports de la Genera-
litat com a ports segurs, així com, si s’escau, el seu compromís d’emprendre les me-
sures legals pertinents vers qualsevol acció de bloqueig per part de l’Estat Espanyol 
amb l’objectiu d’impedir que les embarcacions que rescaten refugiats i migrants a 
la Mediterrània accedeixin a les infraestructures declarades per la Generalitat com 
a ports segurs.

f) Posar en coneixement de les Nacions Unides la voluntat d’oferir els ports de 
Catalunya per desembarcaments com a ports segurs davant els impediments del 
Govern espanyol.

g) Posar en coneixement de la Comissió Europea la voluntat d’assumir les quotes 
d’acollida pactades, tal i com va fer el president Puigdemont l’any 2016.

h) Incloure al Pla Director de cooperació i al proper Pla Anual de cooperació al 
desenvolupament de la Generalitat de Catalunya mecanismes per a oferir suport lo-
gístic i legal a entitats que realitzen tasques humanitàries i de rescat a la Mediterrà-
nia, per tal que aquestes puguin continuar duent a terme les seves tasques.

i) Reclamar al Govern espanyol la retirada del recurs presentat al Tribunal Euro-
peu de Drets Humans contra la decisió del mateix de considerar il·legals les devolu-
cions en calent i a exigir el compliment d’aquesta resolució aturant les devolucions 
en calent que es continuen produint.

j) Exigir al Govern espanyol el compliment de la sentència del Tribunal Suprem 
que condemna a l’execució dels compromisos de reubicació i reassentament acor-
dats que obliguen a tramitar les sol·licituds d’asil de 19.500 persones. En cas d’in-
compliment reiterat posar-ho en coneixement de les institucions europees i interna-
cionals pertinents i manifestat la voluntat del Govern de Catalunya d’acollir.

k) Exigir al Govern espanyol la derogació dels convenis de col·laboració en ma-
tèria migratòria que té amb dictadures i països que no compleixen amb estàndards 
per l’eliminació del tràfic de persones.

l) Reiterar els compromisos adoptats a la resolució 797/XI sobre el suport a les 
vies legals i segures d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de 
circulació i insta al Govern de la Generalitat a continuar amb els programes iniciats 
fruits d’aquesta moció i a tornar a reclamar els punts que fan referència al Govern 
de l’Estat i que continuen sense complir.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu; Elsa Artadi i Vila, diputada, GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels 
menors no acompanyats
302-00132/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 42737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent 
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a la Interpel·lació al Govern sobre la situació dels menors no acompanyats (tram. 
300-00163/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya rebutja les manifestacions, les agressions i els atacs 

que s’han produït recentment en alguns municipis i que han tingut per objecte els 
joves i adolescents migrats així com treballadors dels centres on es troben acollits.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Evitar les concentracions nombroses de joves i adolescents migrats en un ma-

teix centre d’acollida.
b) Limitar en el temps els centres d’acollida d’emergència.
c) Presentar al Parlament, amb una periodicitat trimestral, un informe en relació 

a la situació actual dels joves i adolescents migrats en situació d’acollida, en el que 
s’expressi el nombre de menors estrangers no acompanyats registrats, el nombre de 
centres d’acollida d’emergència existents i el nombre de menors acollits a cada un 
d’ells, la entitat que gestiona cada un dels centres i els recursos destinats a la gestió 
dels mateixos.

d) Atès que la majoria de menors no acompanyats arriben de forma consensuada 
amb les seves famílies, i que aquestes solen estar identificades, posar en marxa un 
programa de retorn voluntari als seus entorns familiars d’origen.

e) Implementar les mesures de seguretat necessàries als entorns dels centres 
d’emergència on la presència de menors estrangers no acompanyats és més nom-
brosa per tal de garantir la seguretat tant dels veïns a l’entorn, com dels treballadors 
dels centres, i de mateixos menors.

f) Davant la comissió d’actes delictius per part de menors, dur a terme les ges-
tions necessàries amb el Govern d’Espanya d’acord amb els convenis internacionals 
subscrits, per aconseguir el retorn als seus entorns familiars d’origen.

g) Prioritzar els projectes de cooperació en països i municipis d’origen de joves 
i adolescents migrats que els permetin desenvolupar accions formatives i/o laborals 
que els permeti romandre en l’entorn familiar com alternativa a iniciar processos 
migratoris irregulars.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prohibició de 
les operacions de rescat a la Mediterrània
302-00133/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 42738 i 42783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Ruben Wagens-

berg Ramon, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix 
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la prohibició de les operacions de rescat a la Medi-
terrània (tram. 300-00160/12).

Moció
La securitització de les fronteres és un negoci on els interessos i beneficis eco-

nòmics europeus passen per davant de la vida i els drets humans. L’Europa fortalesa 
resta impassible davant el patiment de milers de persones que es veuen forçades a 
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deixar el seu país i externalitza el control de les seves fronteres posant vides en pe-
rill per falta de vies legals i segures.

Migrar és un dret, i refugiar i rescatar una obligació que els Estats no estan com-
plint. A més d’ometre el seu deure, els països europeus impedeixen que les ONGs 
ho facin. Actualment no hi ha cap operació de rescat marítim en marxa amb vai-
xells oficials i, els estats europeus encarreguen a la guàrdia costanera líbia aquesta 
responsabilitat, incomplint l’obligació de rescat al mar i de posada a disposició d’un 
port de desembarcament segur establert al conveni internacional de salvament ma-
rítim de Londres de 1989.

L’incompliment de les quotes d’acollida i de creació de vies segures, l’abando-
nament de l’operació Sofia, la criminalització de la tasca de les organitzacions hu-
manitàries, el tancament dels ports i el bloqueig dels vaixells de rescat ha disparat 
el nombre de morts al Mediterrani, més de 30.000 morts en els últims cinc anys. 
Arran d’aquests fets un grup d’advocats denuncia la Unió Europea i estats membres 
a la Cort Penal Internacional per crims contra la humanitat des del 2014.

Salvament Marítim ha retallat sous i no disposa de radars de recerca, equipa-
ments bàsics per trobar embarcacions en risc de naufragi a alta mar; i a part de la 
decisió de bloquejar els vaixells el Govern de l’Estat amenaça amb sancions d’entre 
300.000 i 901.000 euros a Open Arms si efectua operacions de cerca i salvament 
sense autorització de les autoritats competents, assegurant que Líbia, on hi ha guer-
ra civil, bombardejos, detencions, tortures i esclavatge de migrants és un port segur 
per 38.000 migrants han estat retornats i tancats en centres de detenció libis amb el 
suport de la Unió Europea.

El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que el 2018 van morir, com a mínim, 2.262 persones ofegades al Me-

diterrani intentant arribar a Europa, 1.064 van perdre la vida per la ruta occidental, 
una catàstrofe humanitària de dimensions equiparables a un genocidi, i denuncia la 
responsabilitat directa de les institucions europees i els estats membres que no no-
més no compleixen amb el seu deure de salvar vides, sinó que han dificultat la tasca 
de les organitzacions de rescat que fan el que haurien de fer els Estats.

2. Denuncia la responsabilitat del Govern de Pedro Sánchez amb aquesta necro-
política, tot constatant que quan el PSOE va entrar al Govern 1 de cada 41 migrants 
que intentava creuar el Mediterrani Central moria ofegat, ara és 1 de cada 8. Un aug-
ment de morts, tal i com constaten diferents organitzacions internacionals, provocat 
pel tancament de ports i el bloqueig a les embarcacions de rescat per part dels go-
verns europeus, entre d’ells l’espanyol, deixant a la deriva a persones en estat crític i 
alts nivells de deshidratació que han estat a punt de morir ofegades, amenaçant amb 
sancions i fins i tot portant als tribunals als tripulants d’aquestes embarcacions que 
treballen per garantir el dret a la vida.

Per aquests motius, el Parlament de Catalunya: 
3. Expressa el seu suport a les organitzacions no governamentals Open Arms, 

Aita Mari i Sea Watch 3, entre d’altres, per la seva tasca humanitària i reconeix el 
seu esforç com a úniques operacions de rescat en marxa actualment a la Mediterrà-
nia malgrat la persecució per països membres de la Unió Europea.

4. Expressa el seu suport a la iniciativa de denuncia davant la Cort Penal Interna-
cional per a que investigui crims contra la humanitat comesos per la Unió Europea 
a partir del 2014 derivat de la seva política de dissuasió de migrants.

5. Considera reprovable l’actuació del Govern de Pedro Sánchez davant d’aquesta 
catàstrofe humanitària, les conseqüències de la qual s’han agreujat amb l’incompli-
ment per part de l’Estat Espanyol de les quotes d’acollides assignades per la Unió 
Europea i el bloqueig de les embarcacions de rescat als ports de l’Estat Espanyol, 
motiu pel qual considera que aquests fets haurien de comportar la dimissió imme-
diata del ministre de Foment, José Luis Ábalos, i del Ministre d’Assumptes Exte-
riors, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrell.
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6. Considera necessari trametre el contingut d’aquesta moció als membres del 
Parlament Europeu, expressant el rebuig del Parlament de Catalunya al nomenament 
de Josep Borrell com Alt Representat de la Unió Europea per Assumptes Exteriors 
i de Política de Seguretat.

7. Declara necessari i urgent l’establiment de vies legals i segures com l’expedi-
ció de visats humanitaris segurs i visats acadèmics, l’establiment de corredors hu-
manitaris segurs i els programes de reassentament i reubicació.

8. Insta al Govern de la Generalitat a: 
a) Reiterar el seu oferiment de contribuir a establir un corredor humanitari per 

als desplaçaments forçats, amb un procés d’acollida inclusiu, participat i finançat per 
la resta d’actors institucionals, socials i cívics de Catalunya.

b) Exigir al Govern de l’Estat el compliment de les 18 sentències del Tribunal 
Constitucional, del Tribunal Suprem, de l’Audiència Nacional i del Tribunal Superior 
de Justícia de Madrid que l’obliguen a transferir a la Generalitat la competència i els 
recursos per a l’acollida de les persones immigrades, sol·licitants d’asil, refugiades i 
beneficiàries de protecció internacional durant aquest any 2019.

c) Prendre les mesures legals pertinents davant les instancies nacionals i interna-
cionals competents davant les violacions de drets humans que provoquen les políti-
ques migratòries mortíferes del Govern de l’Estat i el reiterat incompliment del dret 
internacional en matèria d’asil i refugi que s’està produint, així com l’incompliment 
amb els compromisos assolits en quotes de refugiats.

d) Prendre les mesures legals pertinents davant les instancies nacionals i interna-
cionals competents contra el Govern de l’Estat i els responsables polítics per qual-
sevol acció de bloqueig destinada a impedir a les embarcacions de rescat l’accés als 
ports de la Generalitat posats a disposició, així com qualsevol amenaça de sancions 
econòmiques a organitzacions no governamentals per efectuar rescats.

e) Posar en coneixement de les entitats i organitzacions que realitzen operacions 
humanitàries i de rescat a la Mediterrània la disponibilitat dels ports de la Genera-
litat com a ports segurs, així com, si s’escau, el seu compromís d’emprendre les me-
sures legals pertinents vers qualsevol acció de bloqueig per part de l’Estat Espanyol 
amb l’objectiu d’impedir que les embarcacions que rescaten refugiats i migrants a 
la Mediterrània accedeixin a les infraestructures declarades per la Generalitat com 
a ports segurs.

f) Posar en coneixement de les Nacions Unides la voluntat d’oferir els ports de 
Catalunya per desembarcaments com a ports segurs davant els impediments del 
Govern espanyol.

g) Posar en coneixement de la Comissió Europea la voluntat d’assumir les quotes 
d’acollida pactades, tal i com va fer el president Puigdemont l’any 2016.

h) Incloure al Pla Director de cooperació i al proper Pla Anual de cooperació al 
desenvolupament de la Generalitat de Catalunya mecanismes per a oferir suport lo-
gístic i legal a entitats que realitzen tasques humanitàries i de rescat a la Mediterrà-
nia, per tal que aquestes puguin continuar duent a terme les seves tasques.

i) Reclamar al Govern espanyol la retirada del recurs presentat al Tribunal Euro-
peu de Drets Humans contra la decisió del mateix de considerar il·legals les devolu-
cions en calent i a exigir el compliment d’aquesta resolució aturant les devolucions 
en calent que es continuen produint.

j) Exigir al Govern espanyol el compliment de la sentència del Tribunal Suprem 
que condemna a l’execució dels compromisos de reubicació i reassentament acor-
dats que obliguen a tramitar les sol·licituds d’asil de 19.500 persones. En cas d’in-
compliment reiterat posar-ho en coneixement de les institucions europees i interna-
cionals pertinents i manifestat la voluntat del Govern de Catalunya d’acollir.

k) Exigir al Govern espanyol la derogació dels convenis de col·laboració en ma-
tèria migratòria que té amb dictadures i països que no compleixen amb estàndards 
per l’eliminació del tràfic de persones.
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l) Reiterar els compromisos adoptats a la resolució 797/XI sobre el suport a les 
vies legals i segures d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de 
circulació i insta al Govern de la Generalitat a continuar amb els programes iniciats 
fruits d’aquesta moció i a tornar a reclamar els punts que fan referència al Govern 
de l’Estat i que continuen sense complir.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Ruben Wagensberg Ramon, diputat, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Catalunya 
rural
302-00134/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 42739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la Catalunya rural (tram. 300-00159/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Posar en marxa un Pla Interdepartamental d’Equitat Territorial, en el si de la 

Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, amb l’objectiu d’eradicar 
les enormes desigualtats territorials que afecten a les àrees rurals i despoblades de 
Catalunya. El Pla, suficientment dotat de recursos, haurà de: 

a. Impulsar accions territorialitzades per avançar cap a un accés equitatiu als 
mateixos nivells de renda i de serveis a qualsevol punt del territori, assegurant una 
apropiada prestació de serveis bàsics a tota la població d’acord amb les caracterís-
tiques de cada zona.

b. Afavorir l’assentament i la fixació de població en el medi rural, tot incorpo-
rant l’impacte i la perspectiva demogràfica en l’elaboració de lleis, plans i programes 
d’inversió; i treballar en la conscienciació de la ciutadania i les institucions vers l’eli-
minació dels estereotips, posant en valor la imatge i la reputació dels territoris més 
afectats pels riscos demogràfics i el seu paper imprescindible tant en la producció 
d’aliments com en la conservació i la gestió de la biodiversitat.

c. Garantir una plena connectivitat territorial, amb una adequada cobertura d’in-
ternet de banda ampla i de telefonia mòbil en tot el territori, d’acord amb l’Agenda 
Digital Europea 2020.

d. Estudiar un nou esquema de suport als municipis, sobre les bases que impe-
deixin castigar als més petits i posin en valor les seves aportacions al conjunt de la 
societat. En aquest sentit, cal millorar i re-estructurar el finançament municipal, 
contemplar models de fiscalitat diferenciada per al medi rural, avançar en la sim-
plificació normativa i administrativa per als ajuntaments dels petits municipis i con-
templar accions específiques per als micropobles.

e. Aprovar un Programa d’Equitat Territorial orientat a les comarques i vegue-
ries més vulnerables del país i basat en el finançament de Projectes Territorials d’In-
tervenció Integral que contemplin tant inversió pública com un enfoc transversal de 
polítiques públiques per abordar les problemàtiques específiques dels territoris on 
s’implementin. Aquests Projectes haurien de: 
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i. Establir mecanismes de governança entre els diferents Departaments de la Ge-
neralitat, els ajuntaments, els consells comarcals, les organitzacions socials i la ciu-
tadania dels territoris on s’apliquin per tal de diagnositicar, planificar i implementar 
els respectius programes d’actuació.

ii. Donar suport i fomentar les iniciatives socialment innovadores, especialment 
les orientades a la producció de béns i serveis, les de generació i distribució d’ener-
gies netes i renovables, les d’emprenedoria femenina i/o jove i les vinculades a pro-
jectes cooperatius i a l’accés i l’aprofitament d’espais agraris abandonats.

iii. Millorar els mecanismes de col·laboració entre actors, potenciant la incorpo-
ració dels factors demogràfics en la responsabilitat social del sector privat per tal de 
convertir aquests territoris en escenaris d’oportunitats.

2. Posar en marxa durant 2020 un Projecte Territorial d’Intervenció Integral a la 
vegueria de les Terres de l’Ebre que inclogui, com a mínim, les següents actuacions: 

a. Programa específic de política forestal, posant una especial atenció a l’aprofi-
tament energètic de la biomassa de la zona.

b. Programa d’actuacions de xoc en àmbits estratègics (cobertura TIC, saneja-
ment, accessibilitat, serveis i equipaments) i polítiques específiques d’habitatge i 
d’inserció laboral.

c. Creació de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de la vegueria de les Terres 
de l’Ebre.

d. Pla d’Industrialització, incloent el desenvolupament dels polígons de Campo-
sines i Catalunya Sud.

e. Impuls a les inversions necessàries per millorar la competitivitat del territori, 
entre les que destaquen l’adequació del Port dels Alfacs i l’adequació de l’Estació de 
Mercaderies de l’Aldea.

f. Pla de transició justa per quan es produeixi el tancament de les centrals nu-
clears.

3. Avançar cap al preu just agrari, tot lluitant contra l’abús que exerceixen, per la 
seva posició dominant, els grans oligopolis de la distribució i de l’agroindústria. Per 
fer-ho s’implementaran, com a mínim, les següents accions: 

a. Ampliar l’àmbit d’actuació de l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimenta-
ris, estenent-lo a tots els sectors abans que finalitzi l’any 2019.

b. Dictar, en el termini de 90 dies i en compliment de la Llei 18/2015 del 29 
de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries; una ordre que 
reguli els requisits formals i materials i el procediment per al reconeixement d’or-
ganitzacions de productors, de llurs associacions, de les activitats que poden exter-
nalitzar i de les extensions de les normes en llur àmbit, i també l’homologació dels 
contractes tipus agroalimentaris, que s’han de concloure abans del lliurament dels 
productes i han de contenir, com a mínim, les clàusules relatives a les determina-
cions de la normativa europea vigent i a les normes bàsiques, mercantils o civils, 
generals aplicables.

c. Avançar en mesures de limitació de posicions de domini del mercat, establint 
un límit màxim de la possibilitat de control de la quota de mercat dels productes 
alimentaris bàsics per evitar que cap operador aconsegueixi ocupar una posició do-
minant en la cadena alimentària.

4. Fomentar la producció, la transformació, la distribució i el consum de produc-
tes locals i de proximitat, posant en valor tant la seva qualitat com els beneficis per 
a la salut i per al medi ambient i garantint el compliment de la legislació en matèria 
d’etiquetatge, traçabilitat i frau alimentari mitjançant les següents mesures: 

a. Elaborar el Projecte de Llei de creació de l’Agència de Control Oficial de la 
Cadena Agroalimentària.

b. Augmentar els recursos i les inspeccions dutes a terme tant pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació com per l’Agència Catalana del 
Consum.
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c. Avançar en el reconeixement de drets d’informació de les persones consumi-
dores a través de l’etiquetatge clar i veraç, especialment en els camps de la traçabi-
litat i la composició dels productes.

d. Fomentar els canals curts, els mercats locals i les experiències de consum 
associatiu, dins de la distribució alimentària, especialment de productes de rama-
deria i agricultura ecològica, facilitant la interrelació i el diàleg entre persones pro-
ductores i persones consumidores i la recuperació del reconeixement i el valor de la 
biodiversitat agrària.

e. Flexibilització dels requeriments sanitaris en atenció a les necessitats especí-
fiques de cada model de negoci, tot adaptant els requeriments estructurals i buro-
cràtics a la dimensió dels operadors i sense que això suposi una pèrdua de garanties 
per al consumidor.

5. Donar suport a les petites explotacions de ramaderia extensiva, implementant 
com a mínim les següents mesures: 

a. Promoure convenis de silvopastura entre els ajuntaments, els propietaris fores-
tals i les explotacions ramaderes.

b. Impulsar i mantenir els escorxadors mòbils i els escorxadors descentralitzats 
i a petita escala que promoguin la venta directa, abarateixin els costos i facilitin la 
gestió per part de les petites explotacions ramaderes.

c. Diferenciar les petites explotacions de ramaderia extensiva o semi-intensiva de 
les grans explotacions de ramaderia intensiva, tant pel que fa als tràmits administra-
tius com pel que fa als procediments d’inspecció i a les ajudes.

6. Elaborar el Planejament Territorial Sectorial previst a la Llei d’Espais Agraris. 
Més concretament: 

a. Aprovar, en el termini de nou mesos, Plans Territorials Sectorials Agraris Es-
pecífics per a les vegueries de les Terres de l’Ebre i les Terres de Lleida.

b. Aprovar, en el termini de 18 mesos, el Pla Territorial Sectorial Agrari de Ca-
talunya.

7. Elaborar el Pla General de Política Forestal 2020-2030 a través d’un procés 
participatiu ampli i plural. El Pla s’orientarà a fer viable i sostenible la gestió i l’ex-
plotació de les masses forestals, preservarà un mínim del 5% dels boscos per a l’evo-
lució natural, promourà la multifuncionalitat i impulsarà la recuperació d’hàbitats i 
espais d’alta funcionalitat ecològica, com son els boscos de ribera o els espais con-
nectors.

8. Intensificar les mesures en el marc de l’Estratègia per promoure l’aprofitament 
energètic de la biomassa forestal i agrícola per tal d’assolir els objectius fixats per a 
l’any 2020. Per això és especialment important: 

a. Augmentar la inversió pública en instal·lacions productores d’energia amb bio-
massa forestal i agrícola.

b. Incentivar la demanda de biomassa per a usos energètics, també en el sector 
industrial.

c. Impulsar la mecanització, la innovació en maquinària i els treballs forestals 
professionalitzats.

9. Posar en marxa mesures per fer efectiu el reconeixement de la rellevància de 
l’arquitectura i el patrimoni de la pedra seca a Catalunya, així com el seu valor his-
tòric, etnològic, artístic, tipològic, estètic, paisatgístic i identitari, comprometent-se 
amb la seva preservació, estudi, catalogació i difusió.

10. Aprovar amb urgència un decret llei de mesures de reposició immediata i 
inajornables per a la reposició d’aquells béns agraris imprescindibles per assegurar 
la continuïtat i viabilitat de les explotacions agràries afectades per l’incendi de la 
Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià del passat mes de juny. Els béns agraris en 
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qüestió han d’incloure, entre d’altres, les instal·lacions de reg que van quedar mal-
mesos o destruïdes per l’incendi.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els problemes 
de mobilitat
302-00135/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre els problemes de mobilitat (tram. 300-00162/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar en seu parlamentària, en el termini màxim de sis mesos, un Pla 

d’Inversió concret per als pròxims cinc anys coherent amb els plans d’infraestruc-
tures existents i d’acord amb possibilitats pressupostàries realistes. Per a garantir la 
necessària estabilitat del pla més enllà de la legislatura, la priorització d’actuacions 
del pla s’ha de basar en criteris objectius d’eficiència, rendibilitat socioeconòmica i 
ambiental i transparència, i comptar amb el major consens possible, tant de grups 
polítics, com d’agents socioeconòmics i de la ciutadania.

2. Presentar, en el termini màxim de sis mesos, un Pla de Serveis de Transport 
Interurbà de Catalunya actualitzat, que concreti els serveis de viatgers a oferir a 
mitjà i llarg termini tant per carretera com per ferrocarril, de manera que s’evitin 
duplicitats, s’optimitzin els recursos i es pugui oferir un millor i major servei a la 
ciutadania.

3. Assumir, d’una vegada per totes i amb decisió, les competències traspassades 
del servei ferroviari de Rodalies, defensant-lo i millorant-lo a través de plans d’in-
versió i gestió. En aquest sentit, presentar en el termini de sis mesos: 

3.1. Una agenda 2030 per al servei de Rodalies a la qual s’estableixi el full de 
ruta per als propers onze anys.

3.2. Una anàlisi de les possibilitats que ofereixen les directives europees en re-
lació amb l’entrada de nous operadors ferroviaris, en particular per als nous serveis 
previstos com la llançadora d’accés a l’aeroport de Barcelona o el Tren-Tram de 
Tarragona.

3.3. Un pla d’inversió en concordança amb els punts anteriors i, en particular, un 
pla de renovació i manteniment de trens.

4. Establir, sense esperar l’arribada de la T-Mobilitat, un Abonament Mensual 
per a Joves amb el qual puguin accedir a tota la xarxa de transport públic de Cata-
lunya per un import fix mensual súper reduït, inferior a 30 euros, de manera que el 
transport públic resulti l’opció més atractiva per als desplaçaments dels joves i pu-
guin incorporar-la fàcilment als seus costums de mobilitat futura al llarg de la seva 
vida.

5. Accelerar la posada en servei de la T-Mobilitat, que acumula ja anys de retard, 
i incloure l’Abonament Mensual per a Joves dins la seva política tarifària.
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6. Una campanya informativa urgent sobre les restriccions de trànsit per con-
taminació, tant actuals com futures, que es dirigeixi especialment a la població de 
municipis fora de l’àrea restringida i que informi sobre les alternatives de mobilitat 
disponibles.

7. Derogar el Decret Llei 4/2019, de 29 de gener, de mesures urgents en matèria 
de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor, ja que el 
Consell de Garanties Estatutàries va advertir sobre la seva inconstitucionalitat, ge-
nera una enorme inseguretat jurídica i no resol els problemes del sector. Impulsar 
una Taula de Treball amb totes les parts per a elaborar un nou marc regulador, que 
eviti limitar les opcions per a la ciutadania però resulti més just i equitatiu per a tots 
els agents i treballadors implicats.

8. Estudiar, en el marc de la revisió del Pla Director d’Infraestructures del trans-
port públic col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona 2011-2020 (PDI), la 
incorporació de: 

8.1. L’execució d’aparcaments dissuasoris (park and rides) prioritzant l’execució 
abans de final del 2020 d’aquells que puguin afavorir la complementarietat del ve-
hicle privat fora de les Zones de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric amb el 
transport públic per a accedir-hi. Aquests aparcaments han de tenir fàcil accés des 
de les principals vies de comunicació i permetre un intercanvi ràpid des del vehicle 
particular al ferrocarril o als serveis de bus ràpid.

8.2. L’execució del perllongament de l’L1 de metro pel nord des de Santa Coloma 
de Gramenet fins al litoral de Badalona, entre les estacions de Fondo (actual final de 
línia) i Badalona Rodalies.

8.3. La previsió d’inversió anual fins a la seva finalització per a les obres més sig-
nificatives, com la línia 9 de metro o el Tren-Tram de Tarragona.

9. Reconèixer que la disposició addicional 3a de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya s’ha d’interpretar de manera que no pot tenir, de cap manera, efectes directa-
ment vinculants per a l’Estat, tal com confirma la Sentència del Tribunal Constitu-
cional de 28 de juny de 2010 en el seu fonament jurídic 138è i, per tant, deixar de 
desinformar i mentir a l’opinió pública afirmant el contrari del que està establert en 
el nostre ordenament jurídic.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les delegacions 
exteriors
302-00136/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42741 i 42784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre les delegacions exteriors (tram. 300-00161/12).

Moción
La transparencia no es una cuestión de fe y tiene que venir acompañada de medi-

das concretas de forma que el Parlament pueda tener la información necesaria para 
poder controlar la actividad que el Govern realiza a través de sus delegaciones en el 
exterior. No basta con aprobar un decreto de creación y apertura de una delegación 
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del Govern en el exterior que, sobre el papel, se adecúe a nuestro marco constitu-
cional y democrático, sino que el Parlament debe poder conocer la actividad real y 
sobre el terreno de dichas delegaciones.

La transparencia, además, debe vincularse a la rendición de cuentas de manera 
que el Parlament pueda dialogar y debatir políticamente con los responsables de la 
acción exterior del Govern sobre las actividades emprendidas. De hecho, transpa-
rencia y calidad democrática de un gobierno están estrechamente relacionadas.

En los últimos cuatro años, que coinciden con el apogeo del proceso separatista, 
los delegados del Govern en el exterior no han comparecido ni han dado explicacio-
nes sobre su actividad en el Parlament. A ello hay que sumar la falta de información 
sobre su agenda de contactos y reuniones.

Los amparos concedidos por la Mesa del Parlament, previo informe favorable 
del Órgano de Garantía de Acceso a la Información, a algunos diputados del Grupo 
Parlamentario de Ciutadans constatan la vulneración reiterada por parte del Govern 
del derecho de acceso a la información respecto de actividades relacionadas con su 
acción exterior.

Es paradójico que la Delegación del Govern en Estados Unidos tenga que ins-
cribirse en el Registro FARA (Foreign Agents Registration Act) para poder contac-
tar con congresistas, senadores u otras autoridades de este país, y que deba aportar 
toda suerte de detalles sobre las actividades que realiza esta delegación en Estados 
Unidos (personas de contacto, reuniones, remuneración de los servicios, etc.) y, en 
cambio, no haga lo propio con un registro de este detalle de transparencia en Cata-
luña para todas las delegaciones del Govern en el exterior. El propósito del registro 
americano no es otro que el de facilitar la evaluación por parte del Gobierno y de 
los ciudadanos de Estados Unidos de las declaraciones y actividades que realicen 
los agentes extranjeros.

Hay que recordar que la competencia en materia de relaciones internacionales es 
exclusiva del Estado y que el Gobierno de España dirige la política exterior. Por esta 
razón, las facultades que tienen las Comunidades Autónomas en acción exterior son 
muy limitadas y carentes de autonomía para decidir puesto que están subordinadas 
a las directrices del titular en exclusiva de la competencia: el Gobierno de España. 
El Tribunal Constitucional en su reciente Sentencia 228/2016 ha sido muy claro con 
respecto a las actividades con proyección exterior que pueden llevar a cabo las Co-
munidades Autónomas de España en lo que ya viene siendo jurisprudencia reitera-
da: las actuaciones de las Comunidades Autónomas con proyección exterior deben 
derivarse de competencias estatutarias (por ejemplo: salud, cultura, educación, con-
sumidores, etc.) y no pueden dañar ni perturbar la política exterior de España.

La ruptura de toda la legalidad vigente, el 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Par-
lament y las declaraciones unilaterales de independencia en octubre de 2017, tras 
la celebración de un referéndum ilegal, fueron la culminación de unos preparativos 
que se llevaron a espaldas del Parlament, con total opacidad y fuera de su control.

La acción exterior de la Generalitat de Cataluña, y en particular de sus delega-
ciones en el exterior, no está para derrochar millones de euros, actuar con opacidad 
y sustraerse al control del Parlament, ni para seguir vulnerando el estado de derecho 
en su conjunto (Constitución, Estatuto de Autonomía de Cataluña, Ley de Acción 
Exterior del Estado, Ley de Transparencia y Ley de Contratos Públicos, entre otras).

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. No autorizar el uso de los recursos de todos los catalanes destinados a acción 

exterior de la Generalitat de Cataluña para promocionar el separatismo y atacar a 
España y sus instituciones democráticas.

2. Desarrollar una acción exterior de conformidad con los principios de unidad 
de acción exterior, lealtad institucional y defensa de los intereses y valores de Espa-
ña en el exterior, dando así íntegro cumplimiento a la normativa de acción exterior 
y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
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3. Asumir que las delegaciones exteriores del Govern no pueden contratar con 
dinero público servicios de diplomacia, y que en cualquier caso la Generalitat de 
Cataluña ha de ser transparente en los procesos de contratación pública y ha de per-
mitir que el Parlament pueda ejercer de forma efectiva su función de control.

4. Dejar de ocultar a qué se dedicaron los lobbies extranjeros contratados en el 
exterior por los Governs del Sr. Mas y el Sr. Puigdemont y dar información detalla-
da de los trabajos que dichos lobbies realizaron, y podrían seguir realizando, y del 
coste que ello ha supuesto para las arcas públicas.

5. No abrir delegaciones exteriores del Govern que se aparten de las materias de 
turismo, cultura y comercio que deberían ser su núcleo de actuación, que persigan 
intereses contrarios a los de nuestro país y que no cuenten con el informe favorable 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

6. Reconocer que la acción exterior de la Generalitat de Cataluña está sometida 
al control de legalidad que existe en todos los estados democráticos compuestos, y 
consecuentemente dejar de mentir a la opinión pública llamando «espionaje» al de-
bido control de legalidad al que está sometida toda Administración Pública cuyas 
funciones se sufragan con el dinero público de todos los ciudadanos.

7. Publicar la agenda de los delegados y otros miembros de las delegaciones del 
Govern en el exterior de forma que conste fecha de la reunión, llamada de teléfo-
no, correo electrónico o mensajería exprés, personas contactadas, objetivo de las 
mismas y si hubiera gasto público, constancia del mismo, tal y como exige la Ley 
19/2014 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

8. No tener personas imputadas en procesos judiciales como delegados, altos car-
gos o cargos de confianza en las delegaciones exteriores ni en el Departamento de 
Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.

9. Presentar anualmente un informe sobre las actividades realizadas por las de-
legaciones exteriores. Dicho informe deberá contener, asimismo, las medidas de 
coordinación, cooperación y respeto al principio de unidad de acción exterior del 
Estado, que las delegaciones exteriores del Govern y el propio Departamento de Ac-
ción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia hayan tomado al respecto.

El Parlament de Cataluña: 
10. Reprueba al Sr. Romeva, Sr. Maragall y Sr. Bosch, respectivamente excon-

sellers y conseller del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales 
y Transparencia, por incumplir de manera reiterada su deber de rendir cuentas al 
Parlament sobre la contratación y actividad realizada por las delegaciones exteriores 
del Govern al haber rechazado los grupos parlamentarios que dan apoyo al Govern 
las reiteradas solicitudes de sesión informativa presentadas por el Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans en este sentido (354-00021/12, 354-00061/12, 354-00063/12 y 
354-00166/12).

El Parlament de Cataluña manifiesta la conveniencia de que: 
11. El responsable de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparen-

cia solicite a petición propia comparecer ante la Cámara para rendir cuentas de 
forma específica sobre la actividad de las delegaciones del Govern en el exterior al 
menos una vez al año.

12. Los delegados exteriores del Govern soliciten a petición propia comparecer 
ante la Cámara para rendir cuentas de forma específica sobre la actividad y presu-
puesto de sus respectivas oficinas al menos una vez al año.

Palacio del Parlamento, 12 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la signatura d’un conveni amb el 

Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre per 

al control de les plagues de mosquits i de mosca negra a les 

comarques de l’Ebre

250-00857/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 42544; 42603; 42703).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els tractaments públics de reproducció 

assistida

250-00858/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 42545; 42604; 42704).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.07.2019 al 24.07.2019).
Finiment del termini: 25.07.2019; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prevenció i 

l’extinció d’incendis

302-00130/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 43144 / Coneixement: Presidència del Parlament, 18.07.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la 
moció subsegüent a una interpel·lació (tram. 302-00130/12) presentada el 15 de ju-
liol de 2019 i amb número de registre 42734.

On hi diu: 
«19. Declarar, en un termini de tres mesos, el Sistema d’Emergències Mèdiques 

com a servei assistencial, tal com estableix la lletra k) de la Moció 95/XII del Parla-
ment de Catalunya, sobre els serveis d’emergències.»

Hi ha de dir: 
«19. Declarar, en un termini de tres mesos, el Sistema d’Emergències Mèdiques 

com a servei essencial, tal com estableix la lletra k) de la Moció 95/XII del Parla-
ment de Catalunya, sobre els serveis d’emergències.»

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les instal·lacions 

i els accessos als ports

302-00131/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 43231 / Coneixement: Presidència del Parlament, 18.07.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent a l’exposició de 
motius de la moció subsegüent a una interpel·lació (tram. 302-00131/12) presentada 
el 15.07.19 i amb número de registre 42.736.

On hi diu: 
«L’incompliment de les quotes d’acollida i de creació de vies segures, l’abando-

nament de l’operació Sofia, la criminalització de la tasca de les organitzacions hu-
manitàries, el tancament dels ports i el bloqueig dels vaixells de rescat ha disparat 
el nombre de morts al Mediterrani, més de 30.000 morts en els últims cinc anys. 
Arran d’aquests fets un grup d’advocats denuncia la Unió Europea i estats membres 
a la Cort Penal Internacional per crims contra la humanitat des del 2014.»

Hi ha de dir: 
«L’incompliment de les quotes d’acollida i de creació de vies segures, l’abando-

nament de l’operació Sofia, la criminalització de la tasca de les organitzacions hu-
manitàries, el tancament dels ports i el bloqueig dels vaixells de rescat ha disparat 
el nombre de morts al Mediterrani, més de 18.000 morts en els últims cinc anys. 
Arran d’aquests fets un grup d’advocats denuncia la Unió Europea i estats membres 
a la Cort Penal Internacional per crims contra la humanitat des del 2014.»

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prohibició de 

les operacions de rescat a la Mediterrània

302-00133/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 43233 / Coneixement: Presidència del Parlament, 18.07.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, comunica a la 

Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la moció subsegüent a una 
interpel·lació (tram. 302-00133/12) presentada el 15 de juliol de 2019 i amb número 
de registre 042738.

On hi diu: 
«[...] més de 30.000 morts en els últims cinc anys.»

Hi ha de dir: 
«[...] més de 18.000 morts en els últims cinc anys.»

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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