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DOSSIER

Sessió 39, dimecres 9 d’octubre de 2019

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 9 d’octubre, a les 10.00 h).

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del 
Reglament).

3. Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal 
de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat 
sensorial. Tram. 200-00001/12. Comissió de Justícia. Debat i votació del dictamen de 
la Comissió (dictamen: BOPC 428, 11).

4. Decret llei 13/2019, del 10 de setembre, d’aprovació de les regles necessàries 
per a l’autoliquidació de l’impost sobre begudes ensucrades envasades. Tram. 203-
00021/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del 
decret llei (text presentat: BOPC 417, 11).

5. Procediment per a elegir quatre membres de la Junta de Govern de l’Institut Català 
Internacional per la Pau. Tram. 284-00003/12. Consell Català de Foment de la Pau. 
Designació.

6. Interpel·lació al Govern sobre l’emergència climàtica. Tram. 300-00172/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre els residus plàstics. Tram. 300-00175/12. Lucas Silva-
no Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat. Tram. 300-00173/12. Sub-
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la convivència, la llibertat i la seguretat. Tram. 300-
00180/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la cobertura del servei públic de salut en l’àmbit rural. 
Tram. 300-00174/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la salut mental. Tram. 300-00179/12. Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la vulneració de drets fonamentals. Tram. 300-
00176/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre l’evolució del teixit productiu. Tram. 300-00177/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre el projecte IdentiCAT. Tram. 300-00178/12. Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2019-2020. 
Tram. 302-00137/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vo-
tació.
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16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques res-
pecte als aliments malsans. Tram. 302-00138/12. Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral en el 
sector públic. Tram. 302-00139/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Carta catalana per als 
drets i les responsabilitats digitals. Tram. 302-00140/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i pres-
supostària. Tram. 302-00141/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lleialtat institucional a la 
democràcia i a l’estat de dret. Tram. 302-00142/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 9 D’OCTUBRE DE 2019, A LES 10.00H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el drenatge de recur-

sos públics cap al sector privat i les conseqüències socials i ambientals. Tram. 310-
00224/12. Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política digital. 
Tram. 310-00225/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de les insti-
tucions penitenciàries. Tram. 310-00226/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el garantiment de 
l’exercici dels drets fonamentals a l’espai públic en un entorn de seguretat. Tram. 
310-00227/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els convenis amb 
les empreses elèctriques per a combatre la pobresa energètica. Tram. 310-00221/12. 
Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les 
plantes de General Cable a Manlleu i a Montcada i Reixac. Tram. 310-00220/12. 
Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la construcció del tú-
nel de Tresponts a la carretera C-14. Tram. 310-00222/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la vulneració de drets 
civils i polítics. Tram. 310-00223/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari 
Republicà. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions i les polí-
tiques per a impulsar la cultura arreu del territori. Tram. 310-00228/12. Albert Batet 
i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’emergència climà-
tica. Tram. 310-00229/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Substanciació.

Preguntes al president de la Generalitat
11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 

la situació política. Tram. 317-00129/12. Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00131/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00130/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
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14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00132/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00133/12. Albert Batet i Canadell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00128/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.
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Punt 2 | Coneixement

Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions 
(art. 49.2 del Reglament)

Comissions legislatives
Comissió de Territori (CT)
Presidenta:  Assumpta Escarp Gibert (PSC-Units)
Vicepresident: Sergio Sanz Jiménez (Cs)
Secretari:  José Rodríguez Fernández (GP ERC)

Comissions específiques
Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC)
President:  Antonio Espinosa Cerrato(GP Cs)
Vicepresident:  Francesc Viaplana Manresa (GP ERC)
Secretari:  Josep Puig i Boix (GP JxCat)
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Punt 3 | Debat i votació del dictamen de la Comissió

Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
200-00001/12

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA

Al President del Parlament
La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 3 d’octubre de 2019, ha es-

tudiat el text del Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les perso-
nes amb discapacitat sensorial (tram. 200-00001/12), l’informe de la ponència i les 
esmenes.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del Par-
lament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir 
el dictamen següent: 

Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació  
de les persones amb discapacitat sensorial (tram. 200-00001/12)

Exposició de motius

I
La finalitat d’aquesta llei és situar les persones amb discapacitat sensorial, sigui 

temporal o permanent, en igualtat de condicions respecte a les altres persones pel 
que fa a l’exercici efectiu de llurs drets a l’hora d’atorgar un testament davant de no-
tari i de poder intervenir en qualitat de testimoni en l’acte d’atorgament del testa-
ment per una altra persona.

Les persones amb discapacitat sensorial, sigui temporal o permanent són aque-
lles que pateixen o bé una disfunció o una discapacitat o bé un hàndicap visual, 
auditiu o verbal que els limita les facultats de comunicació expressiva i receptiva. 
Per a subvenir a llurs necessitats específiques és convenient adoptar mesures per a 
aconseguir la igualtat de tracte o d’oportunitats en l’exercici de llurs drets i deures 
com a ciutadans.

Aquesta llei té per objecte eliminar les restriccions que el Codi civil de Catalu-
nya estableix a les persones amb discapacitat sensorial, sigui temporal o permanent, 
a l’hora de dur a terme actes de naturalesa successòria, i situar-les en pla d’igualtat 
amb les persones que no tenen aquesta discapacitat quan atorguen testament i or-
denen les últimes voluntats, o bé quan intervenen com a testimonis en l’atorgament 
d’un testament aliè.

Es tracta, doncs, que en l’àmbit del dret civil una persona amb discapacitat sen-
sorial, sigui temporal o permanent, sigui tractada igual que qualsevol altra persona 
que no tingui la capacitat modificada judicialment, car el fet de patir una discapa-
citat sensorial determinada no ha d’ésser, per si mateix, una limitació a l’hora de 
fer determinats actes amb eficàcia jurídica, com és, en l’àmbit d’aquesta llei, el fet 
d’atorgar testament davant de notari o el d’intervenir en qualitat de testimoni en el 
testament que atorga una altra persona.

El fet de patir una discapacitat sensorial no és, per si mateix, un criteri per a de-
terminar si una persona és capaç o no per a atorgar un testament o per a intervenir 
en qualitat de testimoni en l’acte de l’atorgament de testament d’una altra persona. 
Aquesta llei elimina, amb caràcter general, el criteri restrictiu que comportava la 
pertinença al col·lectiu de persones amb discapacitat sensorial, sigui temporal o per-
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manent, i, tot mantenint la norma vigent que així ho estableix, deixa que sigui el no-
tari qui, en cada cas i en funció de les circumstàncies personals de l’atorgant, valori 
la seva capacitat de comprensió i les seves habilitats comunicatives, tingui discapa-
citat sensorial o no en tingui, i sigui aquesta discapacitat temporal o permanent, de 
conformitat amb el que estableixen les disposicions del Codi civil de Catalunya i, 
supletòriament, la legislació notarial.

Es tracta, en definitiva, de modificar les disposicions del Codi civil de Catalunya 
en matèria testamentària que establien restriccions vers les persones amb discapa-
citat sensorial, sigui temporal o permanent, que es podien qualificar de discrimina-
tòries. Aquestes persones ja poden fer actes jurídics amb plena eficàcia, atès que la 
discapacitat sensorial que afecta llurs sentits no restringeix llur autogovern, perquè 
són persones que poden manifestar llur voluntat conscient i lliure i tenen facultats de 
comprendre i de discernir per a prendre les decisions més adequades amb relació a 
l’àmbit personal o patrimonial. Actualment, amb els avenços tecnològics existents, 
no té cap justificació mantenir en el Codi civil de Catalunya limitacions específiques 
per als col·lectius de persones amb discapacitat sensorial, sigui temporal o perma-
nent, amb l’efecte, a més, que la designació col·lectiva de les persones amb una dis-
funció dels sentits resulta discriminatòria. Avui dia, aquestes mancances sensorials 
es poden suplir amb alternatives de comunicació no verbal o amb l’ús de mitjans 
tecnològics que atorguen una fiabilitat i una seguretat jurídica equivalents a les que 
hi ha quan qui es manifesta és una persona sense aquest tipus de discapacitat.

Aquesta llei aplica la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les 
persones amb discapacitat, aprovada a Nova York el 13 de desembre de 2006, que 
forma part, a tots els efectes, de l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol des del 3 de  
maig de 2008, i també la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea. La lle-
tra e del preàmbul de la Convenció recull expressament que «la discapacitat és un 
concepte que evoluciona i que resulta de la interacció entre les persones amb de-
ficiències i les barreres degudes a l’actitud i a l’entorn que impedeixen llur parti-
cipació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb els altres» i, 
dins de l’àmbit de la Unió Europea, l’article 21 de la Carta dels drets fonamentals 
de la Unió Europea estableix el principi de no discriminació per raó de discapaci-
tat i l’article 26 inclou el principi d’integració de les persones amb discapacitat. La 
Comissió Europea va aprovar també el document que estableix l’Estratègia europea 
sobre discapacitat 2010-2020, que té com a objectiu fer possible que les persones 
amb discapacitat puguin fruir de tots llurs drets, i també beneficiar-se de llur par-
ticipació en la societat. En la línia d’aquests precedents, aquesta llei pretén que les 
persones amb discapacitat sensorial, sigui temporal o permanent, no pateixin cap 
discriminació per raó de llur discapacitat sensorial, sigui temporal o permanent, en 
l’exercici dels drets i llibertats que els corresponen com a ciutadans en l’àmbit del 
dret civil de Catalunya.

II
Amb aquesta iniciativa, el Govern compleix la Resolució 683/XI, del 25 de 

maig de 2017, del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de drets i la no discri-
minació de les persones amb discapacitat sensorial, mitjançant la qual el Parlament 
va instar el Govern a estudiar i presentar la modificació del Codi civil de Catalunya 
per a fer efectiu el dret de no discriminació de les persones amb discapacitat sen-
sorial en matèria testamentària.

Del mateix contingut d’aquesta llei es desprèn la seva adequació als principis de 
bona regulació de l’article 129.1 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, que es concreten 
en els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transpa-
rència i eficiència. En aquest sentit, es tracta d’una norma necessària per a complir el 
manament de la Resolució 683/XI, del 25 de maig de 2017, del Parlament de Catalu-
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nya, i per a dotar de seguretat jurídica les persones amb discapacitat sensorial, sigui 
temporal o permanent, respecte a llurs drets successoris. Atès el criteri de propor-
cionalitat, s’han modificat estrictament els preceptes del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya necessaris per a equiparar els drets de les persones discapacitades amb 
els de les altres persones, i aquesta modificació s’ha dut a terme per mitjà d’una llei, 
atès el rang de la norma que es modifica, amb la finalitat que la regulació assoleixi 
l’eficàcia i eficiència preteses.

Per a aconseguir aquest objectiu, s’ha modificat la redacció de diversos articles 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, amb la finalitat d’eliminar qualsevol 
tracte discriminatori de les persones amb discapacitat sensorial, sigui temporal o 
permanent, en matèria testamentària. Concretament s’han modificat els quatre ar-
ticles següents: en primer lloc, l’article 421-8, relatiu al testador que és una persona 
amb discapacitat sensorial, sigui temporal o permanent, en el moment de l’atorga-
ment; en segon lloc, l’apartat 2 de l’article 421-10, que estableix que no cal la inter-
venció de testimonis quan el testador és una persona amb discapacitat sensorial, 
sigui temporal o permanent; en tercer lloc, l’article 421-11, del qual se suprimeix la 
lletra b de l’apartat 2, fet que té com a conseqüència que les persones amb discapaci-
tat sensorial, sigui temporal o permanent, puguin intervenir en qualitat de testimoni 
en l’atorgament de testament per altri, i, en darrer lloc, l’apartat 5 de l’article 421-14, 
amb relació al testament tancat, en què s’elimina l’expressió «cecs» i es permet que 
les persones amb discapacitat visual puguin atorgar un testament tancat tal com ho 
pot fer qualsevol altra persona.

Amb la modificació dels dits articles del llibre quart del Codi civil de Catalunya 
s’aconsegueix promoure la igualtat de drets i eliminar regulacions discriminatòries 
que afecten les persones amb discapacitat sensorial, sigui temporal o permanent, a 
l’hora d’atorgar un testament i de poder intervenir en qualitat de testimoni en l’acte 
d’atorgament del testament per una altra persona.

Article 1. Modificació de l’article 421-8 del Codi civil de Catalunya
Es modifica l’article 421-8 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la 

manera següent: 
«Article 421-8. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
»1. Si el testador té una discapacitat sensorial en el moment d’atorgar testament, 

el notari ha d’aplicar el que estableix aquest codi. En qualsevol cas, el notari ha 
d’oferir al testador el suport i els mitjans necessaris per a testar, sense que això li 
pugui comportar cap càrrega econòmica addicional. El col·legi professional ha de 
proporcionar al notari els mitjans esmentats.

»2. El que estableix l’apartat 1 s’aplica també en el cas que una persona amb dis-
capacitat sensorial actuï com a testimoni en l’atorgament d’un testament notarial.» 

Article 2. Modificació de l’article 421-10 del Codi civil de Catalunya
Es modifica l’apartat 2 de l’article 421-10 del Codi civil de Catalunya, que resta 

redactat de la manera següent: 
«2. Concorren circumstàncies especials en el testador si per qualsevol causa no 

sap o no pot signar. No es considera que hi concorrin circumstàncies especials pel 
fet que tingui una discapacitat sensorial.» 

Article 3. Modificació de l’article 421-11 del Codi civil de Catalunya
Es modifica l’article 421-11 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la 

manera següent: 
«Article 421-11. Idoneïtat dels testimonis
»1. Els testimonis, si n´han d’intervenir, són dos, han d’entendre el testador i el 

notari i han de poder signar. No cal que siguin pregats, ni que coneguin el testador, 
ni que tinguin la seva mateixa residència.

»2. No poden ésser testimonis: 
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a) Els menors d’edat i els incapaços per a testar.
b) Els condemnats per delictes de falsificació de documents, per calúmnies o per 

fals testimoni.
c) Els afavorits pel testament.
d) El cònjuge, el convivent en parella estable i els parents dins del quart grau de 

consanguinitat i el segon d’afinitat dels hereus instituïts o els legataris designats i del  
notari autoritzant.

»3. Les causes d’inidoneïtat s’apliquen, a més de les persones a què fa referència 
l’apartat 2, als facultatius, els intèrprets i els experts que intervenen en el testament.»

Article 4. Modificació de l’article 421-14 del Codi civil de Catalunya
Es modifica l’article 421-14 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la 

manera següent: 
«Article 421-14. Redacció del testament tancat
»1. El testament tancat és escrit pel testador, sigui en forma autògrafa, en braille 

o per altres mitjans tècnics, o per una altra persona per encàrrec seu, amb l’expressió 
del lloc i la data. Si l’escriu una altra persona a prec del testador, s’ha de fer constar 
aquesta circumstància i s’ha d’identificar la dita persona, que ha de signar amb el 
testador al final del testament.

»2. El testador ha de signar en tots els fulls i al final del testament, després d’ha-
ver salvat les paraules esmenades, ratllades, afegides o entre línies. Si el testament 
s’ha redactat en suport electrònic, s’ha de signar amb una signatura electrònica re-
coneguda.

»3. Si el testador no sap o no pot signar, ho pot fer per encàrrec seu una altra 
persona, que ha de signar al final del testament i en tots els fulls, després d’haver fet 
constar la seva identitat i la causa de la impossibilitat que signi el testador.

»4. El document que conté el testament s’ha d’introduir en una coberta tancada 
de manera que no en pugui ésser extret sense malmetre-la.

»5. No poden atorgar testament tancat els qui no saben o no poden llegir.»

Disposició addicional. Ús de mitjans per a suplir la discapacitat 
sensorial
1. De conformitat amb el que estableixen els articles 421-8, 421-10 i 421-14 del 

Codi civil de Catalunya, i a sol·licitud del testador, en l’atorgament de testaments 
s’ha d’utilitzar el braille, la llengua de signes, la lectura labial o altres mitjans lin-
güístics o tècnics que permetin de suplir la discapacitat sensorial que afecti la com-
prensió oral, la lectura o l’escriptura.

2. El Col·legi de Notaris de Catalunya, en el termini de sis mesos a comptar de la 
publicació d’aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ha de subs-
criure amb la Generalitat, amb altres administracions i organismes públics o amb en-
titats sense ànim de lucre els convenis necessaris per a estar en disposició de complir 
el que estableixen l’apartat 1 d’aquesta disposició i l’article 421-8 del Codi civil de Ca-
talunya.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya, llevat del que disposa l’apartat 1 de l’article 421-8 del 
Codi civil de Catalunya, en la redacció donada per l’article 1 d’aquesta llei, que en-
tra en vigor al cap de sis mesos de la publicació d’aquesta llei en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió, 

Yolanda López Fernández
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ESMENA DE TÈCNICA LEGISLATIVA AL DICTAMEN DEL PROJECTE DE LLEI DE 

MODIFICACIÓ DEL LLIBRE QUART DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA PER TAL DE 

GARANTIR LA IGUALTAT DE DRETS I LA NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES 

AMB DISCAPACITAT SENSORIAL (TRAM. 200-00001/12)

1. Es proposa derogar la DA 2a de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre 
quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions.

Motiu: 
L’actual apartat 1 de la disposició addicional del text del dictamen ja existeix, 

amb un contingut essencialment idèntic, com a disposició addicional segona de la 
Llei 10/2008. Per tant, cal derogar la dita DA 2a per a evitar la duplicitat norma-
tiva.

2. En el mateix apartat 1 de la disposició addicional del text del dictamen, es 
proposa l’esmena següent: 

On diu: «[...] i a sol·licitud del testador, en l’atorgament de testaments, [...]»
Hi ha de dir: «[...] i a sol·licitud de l’atorgant, en l’atorgament de testaments i al-

tres documents notarials, [...]»
Motiu: 
La redacció de la disposició addicional segona de la Llei 10/2008 que es deroga 

té un abast més ampli que el text que es proposa. Amb aquesta esmena, es vol evitar 
que la nova DA restringeixi els beneficiaris dels mitjans per a suplir la discapacitat 
sensorial.

Amb aquesta esmena de tècnica normativa, la part final del text del dictamen del 
Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya quedaria 
de la manera següent: 

[...]

Disposició addicional. ús de mitjans per a suplir la discapacitat 
sensorial
1. De conformitat amb el que estableixen els articles 421-8, 421-10 i 421-14 del 

Codi civil de Catalunya, i a sol·licitud de l’atorgant, en l’atorgament de testa-
ments i altres documents notarials de naturalesa successòria, s’ha d’utilitzar el 
braille, la llengua de signes, la lectura labial o altres mitjans lingüístics o tècnics que 
permetin de suplir la discapacitat sensorial que afecti la comprensió oral, la lectura 
o l’escriptura.

2. El Col·legi de Notaris de Catalunya, en el termini de sis mesos a comptar de 
la publicació d’aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ha de 
subscriure amb la Generalitat, amb altres administracions i organismes públics o 
amb entitats sense ànim de lucre els convenis necessaris per a estar en disposició de 
complir el que estableixen l’apartat 1 d’aquesta disposició i l’article 421-8 del Codi 
civil de Catalunya.

Disposició derogatòria
Es deroga la disposició addicional segona de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 

del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, llevat del que disposa l’apartat 1 de l’article 421-8 
del Codi civil de Catalunya, en la redacció donada per l’article 1 d’aquesta llei, que 
entra en vigor al cap de sis mesos de la publicació d’aquesta llei en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.
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Punt 4 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 13/2019, del 10 de setembre, d’aprovació de les regles 
necessàries per a l’autoliquidació de l’impost sobre begudes 
ensucrades envasades
203-00021/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 45589 / Coneixement: Mesa del parlament, 17.09.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de setembre de 2019, ha 
pres coneixement del Decret Llei 13/2019, d’aprovació de les regles necessàries per a 
l’autoliquidació de l’impost sobre begudes ensucrades envasades, publicat al DOGC 
7959, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procedi-
ment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 16.09.2019.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 10 de setembre de 2019 s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG19VEH1267 - Projecte de decret llei d’aprovació de les re-
gles necessàries per a l’autoliquidació de l’impost sobre begudes ensucrades enva-
sades.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 13/2019, de 10 de setembre, d’aprovació de les regles 
necessàries per a l’autoliquidació de l’impost sobre begudes 
ensucrades envasades

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del 

rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius

I
Mitjançant la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 

financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans esta-
bliments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotò-
xics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, es 
crea l’impost sobre begudes ensucrades envasades. El desplegament reglamentari de 
la Llei es va efectuar mitjançant el Decret 73/2017, de 20 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament de l’impost.

La Sentència número 588, de 28 de juny, del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya anul·la el Decret esmentat perquè entén que es va produir un defecte formal 
en la tramitació. Sense perjudici que es procedeixi a la impugnació de la Sentèn-
cia davant del Tribunal Suprem, el pronunciament judicial no afecta la vigència de 
l’impost, per la qual cosa, ateses les regles contingudes en la Llei 5/2017, de 28 de 
març (article 77), el tribut es continua meritant, i això comporta que els contribuents  
i substituts hagin de continuar aplicant l’impost.
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II
El Govern, en el marc de l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la 

presidència de la Generalitat i del Govern, pot dictar disposicions legislatives provi-
sionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l’article 64 de l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya. Certament, la norma del decret llei és un recurs extraordinari 
del Govern que s’ha d’emprar de forma prudent i limitada a situacions que realment 
es considerin urgents i extraordinàries.

En aquest sentit, l’eventualitat que la sentència esmentada esdevingui executa-
ble pot provocar un desajust en l’obligació d’ingrés de l’impost. Aquesta situació 
imprevista de manca de normativa és susceptible de generar dificultats no només a 
l’Administració tributària, sinó també als obligats tributaris que han de complir les 
obligacions derivades de l’aplicació de la Llei 5/2017, del 28 de març, i per als qui 
l’anul·lació del decret comporta no disposar del complement necessari que suposa 
tenir ordenat un període de presentació i ingrés de l’autoliquidació, ni de les regles 
complementàries que concreten aspectes rellevants de determinació dels elements 
quantificadors de la quota.

Per tant, la situació extraordinària assenyalada condueix a la necessitat urgent 
d’incloure les mesures fins ara contingudes en un decret i justifica la voluntat de fer 
front a l’eventual buit normatiu respecte a les regles d’ingrés de l’impost, situació 
que no pot quedar demorada per l’elaboració d’un nou decret, atesa la dilació tempo-
ral que comportaria tornar a tramitar la norma reglamentària (uns sis mesos).

Pel que fa a la limitació de les mesures que es poden adoptar mitjançant un de-
cret llei, el Tribunal Constitucional ha determinat que no poden alterar el deure de 
tots a contribuir al sosteniment de les càrregues públiques d’acord amb la capacitat 
econòmica, establert en l’article 31.1 de la Constitució. Quant a aquest límit, val a dir 
que l’impost sobre begudes ensucrades envasades no constitueix un impost clau o re-
llevant –«pilar estructural o pieza básica» en paraules del TC– del sistema tributari, 
per la qual cosa la seva regulació no afecta el deure de contribuir al sosteniment de 
les despeses públiques recollit en l’article 31.1 CE esmentat. Tampoc no afecta cap 
dels seus elements essencials, de manera que no incideix de forma rellevant en el re-
partiment de la càrrega tributària segons capacitat econòmica en el global del siste-
ma tributari. Els elements essencials ja estan recollits en la llei de creació del tribut i 
el que regula el decret llei són els aspectes relacionats amb la seva gestió alhora que 
concreta, com s’ha dit, determinats conceptes.

III
El present decret llei reprodueix - en part– el contingut del Reglament anul·lat, 

de manera que conté els mateixos articles 3 i següents i la disposició transitòria. 
S’afegeix, lògicament, una disposició final que preveu l’entrada en vigor d’aquest 
Decret llei.

Per una banda, es mantenen els articles 3 i 4 (ara 1 i 2) que se centren a com-
plementar els conceptes de beguda envasada i de distribuïdor. Per una altra, l’actual 
article 3 reprodueix l’article 5 del Reglament anul·lat que incorporava regles que 
concretaven el procés de càlcul de la quota a l’efecte de l’autoliquidació de l’impost 
(així, per una banda, preveu que en el cas que l’obligat tributari sigui el substitut 
del contribuent, aquest ha de determinar la base imposable per diferència entre la 
quantitat neta de beguda venuda minorada per la quantitat de beguda retornada pel 
contribuent; i per una altra, quant al tipus de gravamen de determinades begudes, 
 especifica que només ha de considerar-se el contingut de sucres afegits o, en el cas 
de preparats solubles i xarops, el que resulta un cop reconstituïda la beguda per al 
seu consum). Els articles 4, 5 i 6 del Decret llei recullen, al seu torn, el contingut 
dels articles 6, 7 i 8 del Reglament, referits al període de liquidació, termini i forma 
de presentació i ingrés de l’autoliquidació; obligacions formals dels obligats tribu-
taris i l’òrgan competent per a la gestió, recaptació i inspecció del tribut, respecti-
vament.
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En ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 
i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Article 1. Fet imposable
A l’efecte d’aquest impost, és beguda envasada qualsevol unitat de venda desti-

nada a ser presentada sense ulterior transformació al consumidor final, l’envàs de la 
qual ha estat condicionat abans de ser posat a la venda de forma que no pugui mo-
dificar-se el contingut sense obrir-lo o modificar-lo; no és beguda envasada aquella 
que s’envasa a sol·licitud del consumidor en el lloc de venda o que s’envasa per a la 
seva venda immediata. Tot això sense perjudici de la subjecció a l’impost de les be-
gudes subministrades al consumidor per mitjà de sortidor, d’acord amb la lletra a de 
l’apartat 3 de l’article 72 de la Llei 5/2017, del 28 de març.

Article 2. Substitut del contribuent
En relació amb l’article 74 de la Llei 5/2017, del 28 de març, és distribuïdor 

aquell que ven la beguda al contribuent, amb independència de qui efectuï el trans-
port de la mercaderia al punt de venda, sigui el mateix distribuïdor, sigui el contri-
buent, sigui un tercer que realitza el servei de transport.

Article 3. Determinació de la quota
1. La base imposable ha d’incloure les quantitats, expressades en litres, de begu-

da subministrada o venuda, durant el període de liquidació.
En el cas que, d’acord amb el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 74 de la 

Llei 5/2017, del 28 de març, l’obligat tributari sigui el substitut del contribuent, la base 
imposable està constituïda per les quantitats netes de beguda venudes al contribuent 
durant el període de liquidació. S’entén per quantitat neta de beguda la que resulta 
dels litres corresponents a beguda venuda minorats en la dels litres corresponents a 
beguda retornada pel contribuent al substitut.

En el cas que la quantitat neta de beguda declarada en el període de liquidació 
sigui negativa, aquesta minorarà la quantitat neta de beguda a declarar en el període 
immediatament posterior.

2. Per a l’aplicació dels tipus de gravamen previstos en l’article 76 de la Llei 
5/2017, del 28 de març, s’ha de considerar el contingut total d’edulcorants calòrics 
de la beguda, llevat que es tracti de begudes elaborades a partir de sucs de fruita 
o de verdura naturals, concentrats o reconstituïts, o llur combinació, i de llets o al-
ternatives de les llets, en què s’ha d’aplicar el tipus de gravamen considerant només 
el contingut d’edulcorants calòrics efectivament afegits.

3. En el cas de preparats solubles i xarops concentrats a què es refereix el darrer 
paràgraf de l’article 76 de la Llei, el tipus de gravamen s’ha de determinar en fun-
ció del contingut de sucre que contindria la beguda un cop reconstituïda i preparada 
per ésser consumida, d’acord amb les indicacions de la fitxa tècnica del fabricant.

Article 4. Període de liquidació, termini i forma de presentació i ingrés 
de l’autoliquidació
1. El període de liquidació coincideix amb el trimestre natural.
2. La presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent a cada període de 

liquidació s’ha d’efectuar entre els dies 1 i 20 del mes següent a la finalització del 
període de liquidació.

3. L’autoliquidació que ha de presentar el substitut del contribuent ha d’incloure 
la quota determinada conforme amb l’article 3 d’aquest Decret llei, en relació amb 
les begudes venudes i retornades durant el període de liquidació. A aquest efecte, 
s’entén que les begudes han estat venudes o retornades al contribuent en la data 
d’emissió de la factura corresponent.
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4. L’autoliquidació que ha de presentar el contribuent, d’acord amb el que dispo-
sa l’apartat 3 de l’article 73 de la Llei 5/2017, del 28 de març, ha d’incloure la quota 
de l’impost meritat per les begudes posades a disposició del consumidor durant el 
període de liquidació.

A aquest efecte, s’entenen posades a disposició del consumidor, les begudes efec-
tivament venudes al consumidor final.

5. La presentació de l’autoliquidació s’ha de realitzar per via telemàtica. L’ingrés 
s’ha d’efectuar per alguna de les formes habilitades per l’Agència Tributària de Ca-
talunya.

Article 5. Obligacions formals dels obligats tributaris
1. L’exigència de l’impost al contribuent ha de constar en la corresponent factura 

emesa pel substitut, en què s’han d’identificar les quotes corresponents a les begudes 
subministrades en funció del tipus aplicable.

Per contra, la repercussió que ha de fer el contribuent de l’impost al consumidor 
final, prevista en l’apartat 2 de l’article 73 de la Llei 5/2017, del 28 de març, s’ha de 
fer en el preu de la beguda, sense que sigui necessari fer-la constar de forma dife-
renciada en el tiquet de compra.

2. El substitut del contribuent ha de de presentar a l’Agència Tributària de Cata-
lunya una declaració informativa anual amb el contingut següent: 

a) La relació de contribuents a qui ha subministrat la beguda subjecta a tribu-
tació. Respecte de cada un dels contribuents, hi ha de fer constar les quantitats, 
 expressades en litres, de beguda subministrada, així com també les quantitats cor-
responents a begudes que el contribuent li hagi retornat i que s’han tingut en compte 
per determinar la quantitat neta de beguda subministrada conforme amb l’apartat 1 
de l’article 3 d’aquest Decret llei.

b) La relació de persones i entitats a què el distribuïdor no hagi exigit l’impost 
per haver-li declarat aquelles ésser substituts del contribuent, així com també les 
quantitats de beguda, expressades en litres, que li hagi subministrat. A tal efecte, 
ha de disposar d’una declaració de l’adquirent de la beguda en aquest sentit, en què 
constin les seves dades fiscals d’identificació.

3. El contribuent que, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 73 de la Llei 5/2017, del 
28 de març, hagi de complir amb l’obligació tributària principal, ha de presentar a 
l’Agència Tributària de Catalunya una declaració informativa anual, en què es rela-
cionin els distribuïdors que li hagin subministrat la beguda subjecta a tributació i les 
quantitats de beguda subministrada, expressades en litres.

4. Mitjançant ordre de la persona titular del departament competent en matèria 
d’hisenda, s’han de determinar les condicions, la forma i el termini de presentació 
de les declaracions informatives que es regulen en els apartats 2 i 3 d’aquest article.

Article 6. Òrgan competent per a la gestió, recaptació i inspecció
La gestió i recaptació de l’impost i la seva inspecció en tot el territori de Catalu-

nya corresponen a les oficines centrals de l’Agència Tributària de Catalunya.

Disposició transitòria. Exigibilitat de l’impost en factura
No s’ha d’incloure l’impost en les factures emeses pel substitut que correspon-

guin a begudes subministrades al contribuent amb anterioritat a l’1 de maig del 
2017, encara que la factura s’emeti amb posterioritat a aquesta data.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 10 de setembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i 

Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 10.9.2019.
2. Comunicat al secretari del Govern.
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 de 6.9.19.
4. Memòria justificativa i econòmica de data 6.9.2019.
5. Informe jurídic de data 9.9.2019.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Punt 5 | Designació

Procediment per a elegir quatre membres de la Junta de Govern de 
l’Institut Català Internacional per la Pau
284-00003/12

PROPOSTA DE CANDIDATS

Reg. 47885 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 8.10.2019

PROPOSTA PRESENTADA PEL GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, 

SP CUP-CC (REG. 47885)

– Carme Colomina i Saló
– Gemma Casal Fité
– Marco Aparicio Wilhelmi
– Magda Oranich i Solagran

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Granados 

Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus. Carles 
Riera Albert, SP CUP-CC, representant

N. de la r.: Els currículums dels candidats poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Punt 15 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 
2019-2020
302-00137/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 46822 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, 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 el curs escolar 2019-2020 (tram. 300-00164/12).

Moció
El Parlament de Catalunya denuncia els incompliments del Govern de la Gene-

ralitat en matèria educativa, així com la seva inacció, i l’insta a iniciar el proper curs 
escolar: 

1. Garantint els recursos necessaris per revertir l’infrafinançament que pateix 
l’educació pública a Catalunya des de 2010, donant compliment a la Disposició Final 
Segona de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC).

2. Garantint efectivament el desplegament efectiu del decret 150/2017, de l’aten-
ció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, i assegurant un 
model global d’escola inclusiva, amb una dotació dels recursos educatius especia-
litzats necessaris (personal docent i no docent, TEI, vetlladors/es, psicopedagogs/
gues...) per atendre adequadament l’alumnat amb NEE, en totes les etapes educati-
ves i en tot l’àmbit educatiu, més enllà del temps lectiu (espais d’acollida, de mig-
dia, sortides, extraescolars, etc.), per assegurar el dret d’accés al conjunt de serveis 
educatius; donant així compliment als acords de la Moció 99/XII del Parlament de 
Catalunya, sobre l’escola inclusiva.

3. Assegurant el foment i sosteniment del servei públic de les escoles bressol 
municipal, de tal manera que el Govern de la Generalitat recuperi de manera imme-
diata el finançament d’un terç del cost mitjà de la plaça de l’etapa educativa 0-3 anys 
(un mòdul econòmic que cobreixi, com a mínim, 1.600 € plaça/any) i havent retornat 
el deute pendent als ajuntaments en concepte de foment i funcionament de les llars 
d’infants municipals no retornades des de 2012, que no hagin estat substituïdes per 
les subvencions de les diputacions provincials; donant compliment als acords de la 
Moció 47/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’estat de l’educació pública.

4. Ampliant la oferta pública de Formació Professional, garantint-ne la gratuïtat, 
així com incrementar la dotació de professionals a la FP per tal de reduir les ràtios i 
millorar l’atenció educativa, combatre l’abandonament prematur i millorar les taxes 
de graduació, així com reforçar la formació de professorat, donant compliment als 
acords de la Moció 42/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament de la 
Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals.

5. Garantint un espai de migdia integrat en el projecte educatiu de centre, que 
inclogui un servei de menjador, que ha de ser de caràcter universal no obligatori, en 
els ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, primària i secundària, 
i que ha de ser de qualitat (dotat de professionals amb una formació adient, amb rà-
tios adequades i fomentar una alimentació saludable) i inclusiu; donant compliment 
als acords de la Moció 47/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’estat de l’educa-
ció pública.

6. Recuperant el servei de menjador a tots els instituts i avançant, en el marc del 
debat sobre la reforma horària, l’horari de menjador a la secundària d’acord amb 
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criteris de salut dels joves, donant compliment als acords de la Moció 47/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre l’estat de l’educació pública.

7. Assegurant que tots els centres educatius ofereixen un servei de menjador 
adequat per a alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta del gluten, amb 
garanties de seguretat, i establint i aplicant protocols de seguretat alimentària, amb 
mecanismes de control obligatori dels procediments d’elaboració i servei, i d’un rè-
gim sancionador en cas de negligències, donant compliment als acords de la Reso-
lució 56/XII del Parlament de Catalunya sobre l’oferta de restauració sense gluten 
als centres educatius.

8. Planificant atenent el principi de coresponsabilitat amb els ens locals i la co-
munitat educativa, tal com estableixen els articles 44, 45, 1 59 i 162 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’Educació i acordant amb el món local i la comunitat 
educativa la planificació de línies als centres escolars públics, tenint en compte els 
projectes educatius consolidats, les necessitats socials i les realitats territorials, ga-
rantint, en tot cas, que no es suprimeixi cap línia de manera unilateral; donant així 
compliment a la Moció 5/XI del Parlament de Catalunya, sobre el sistema educatiu.

9. Abordant el problema de la segregació escolar i les desigualtats educatives a 
Catalunya amb mesures que incloguin la coresponsabilització dels centres educatius 
públics i concertats en una escolarització equilibrada, noves mesures d’admissió de 
l’alumnat que fomentin l’interclassisme i recursos per reforçar l’estabilitat les planti-
lles dels centres d’alta i de màxima complexitat, donant compliment als acords de la 
Moció 47/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’estat de l’educació pública.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47884, 47886, 47898 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 8.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 47884)

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el curs escolar 2019-2020 (tram. 302-00137/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició i supressió d’un fragment al punt 9.

9. Abordant el problema de la segregació escolar i les desigualtats educatives a 
Catalunya amb mesures que incloguin la coresponsabilització dels centres educatius 
públics i concertats en una escolarització equilibrada mentre s’elabora un pla d’in-
tegració gradual de tots els centres concertats al sistema d’educació 100% pública, 
noves mesures d’admissió de l’alumnat que fomentin l’interclassisme i recursos per 
reforçar l’estabilitat les plantilles dels centres d’alta i de màxima complexitat, donant 
compliment als acords de la Moció 47/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’estat 
de l’educació pública.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 47886)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2019-
2020 (tram. 302-00137/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

1. Garantint els recursos necessaris per revertir els efectes de les successives 
 crisis econòmiques que pateix l’educació pública a Catalunya des de 2010, incre-
mentant la partida destinada a Educació de manera progressiva i successiva en els 
propers pressupostos com marca la Disposició Final Segona de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació (LEC).

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

3. Assegurant el foment i sosteniment del servei públic de les escoles bressol mu-
nicipal, de tal manera que el Govern de la Generalitat recuperi de manera immedia-
ta el finançament d’un terç del cost mitjà de la plaça de l’etapa educativa 0-3 anys i 
acordant un calendari de retorn del deute pendent als ajuntaments en concepte de 
foment i funcionament de les llars d’infants municipals no retornades des de 2012, 
que no hagin estat substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials; 
donant compliment als acords de la Moció 47/XII del Parlament de Catalunya, sobre 
l’estat de l’educació pública.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

4. Mantenir l’increment progressiu de l’oferta pública de Formació Professional, 
garantint-ne la gratuïtat, així com de la dotació de professionals a la FP per tal de 
reduir les ràtios i millorar l’atenció educativa, combatre l’abandonament prematur i 
millorar les taxes de graduació, així com reforçar la formació de professorat, donant 
compliment als acords de la Moció 42/XI del Parlament de Catalunya, sobre el des-
plegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

8. Planificant atenent el principi de coresponsabilitat amb els ens locals i la co-
munitat educativa, tal com estableixen els articles 44, 45, 1 59 i 162 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’Educació i treballant en el marc de les taules mixtes amb 
el món local i la comunitat educativa la planificació de línies als centres escolars 
públics, tenint en compte els projectes educatius consolidats, les necessitats socials 
i les realitats territorials i adoptant les decisions que contribueixin a la lluita contra 
la segregació escolar.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu  

GP ERC
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 47898)

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 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a moció conseqüència de la Interpel·lació 
al Govern sobre el curs escolar 2019-2020 (tram. 300- 00164/12)

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 10

10. Ateses les declaracions altament ofensives del Sr. Josep Bargalló, Conseller 
d’Educació, envers el professorat funcionari, el Parlament de Catalunya insta el 
President de la Generalitat a demanar-li la dimissió immediata i, en el seu defecte, 
a signar el seu cessament urgent.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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Punt 16 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
públiques respecte als aliments malsans
302-00138/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 47029 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta 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 les polítiques públiques respecte als aliments malsans 
(tram. 300-00166/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Donat l’èxit aconseguit de reducció del consum de begudes ensucrades a través 

de la taxa a aquests refrescos, el Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar 
aquest tipus de polítiques impositives, per raons de Salut Pública i tal i com recoma-
na l’Organització Mundial de la Salut, en 3 sentits: 

a) Ampliar fins al 20% del cost l’impost a les begudes ensucrades
b) Crear una nova taxa per a les begudes amb excés de sodi o de cafeïna, pels 

danys que causen a la salut, especialment de la població jove.
c) Crear una nova taxa per als aliments amb excés de sucre, sodi o greixos sa-

turats.
2. El Parlament insta el Govern a demanar al Govern a l’Estat que estudiï aplicar 

una política fiscal alimentaria d’un IVA superreduït als aliments saludables i del 21 
per cent als aliments insans, per assegurar així l’accés a una alimentació saludable 
bàsica per a totes les persones.

3. Quant a les mal-anomenades begudes «energètiques», per la gravetat de les 
conseqüències que estan produint, i pel fet d’estar afectant molt específicament a 
població adolescent i jove, el Parlament insta el Govern a acompanyar la política 
impositiva: 

a) d’una campanya informativa urgent i dirigida a la població jove, per a expli-
car amb claredat els perjudicis, i per a desmentir els suposats beneficis, que aporten 
aquests productes.

b) prohibir d’immediat l’accés a aquest tipus de begudes als instituts, universitats 
i centres esportius i de lleure juvenil públics o que se sustenten amb subvencions 
públiques.

4. El Parlament insta el Govern a establir, dins l’any 2019, un sistema propi i 
adaptat a la realitat catalana, de perfils nutricionals que permetin categoritzar els 
aliments en funció de la seva composició nutricional per raons relacionades amb la 
prevenció de malalties i/o promoció de la salut, seguint els criteris de l’Organització 
Mundial de la Salut respecte aliments amb excés de sal, sucres o greixos saturats.

5. Quant a l’etiquetatge de productes alimentaris, el Parlament insta el Govern 
a crear una taula de treball, dins l’any 2019, amb els diversos departaments de la 
Generalitat implicats, els agents econòmics i les entitats del sector, en representació 
del conjunt d’agents de la cadena alimentària, en el marc del Consell Català de l’Ali-
mentació, per a aconseguir l’adhesió a un conveni sobre el millorament de l’etique-
tatge alimentari i de begudes que indiqui de manera senzilla i clara, a través d’una 
adaptació del sistema Nutri Score al perfil nutricional propi esmentat al punt 4, si 
contenen altes, mitjanes o baixes quantitats de sucre, greixos i sal. Les etiquetes han 
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d’advertir clarament del risc que comporta el consum habitual de productes amb alts 
continguts d’aquests ingredients.

6. Quant a la publicitat d’aliments i begudes, el Parlament insta el Govern a: 
a) Adequar, dins l’any 2019, un sistema eficaç de regulació de la publicitat d’ali-

ments i begudes no saludables, especialment la que es dirigeix a la població infan-
til, i transformar l’actual codi PAOS i el mecanisme d’autoregulació d’acord amb els 
principis que estableix la directiva europea de serveis de comunicació audiovisuals, 
per tal d’establir una normativa pròpia i de compliment obligat que limiti d’una ma-
nera eficient les diverses formes de publicitat i promoció d’aliments no saludables 
destinades als infants.

b) Reclamar a les altres administracions i organismes competents en la matèria 
que adoptin aquestes mateixes mesures i vetllar perquè s’apliquin també al conjunt 
de l’oferta audiovisual, pública i privada, que s’emet a Catalunya.

7. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les mesures de control de l’accés als 
aliments no saludables, insta el Govern a: 

a) Regular, dins l’any 2019, els continguts nutricionals que han de tenir els ali-
ments i les begudes que s’ofereixen als equipaments públics de titularitat de la Ge-
neralitat, tal com ja es fa en tots els centres educatius i s’ha començat a fer com a 
recomanacions als centres hospitalaris públics.

b) Elaborar una normativa de compliment obligat pel que fa a la presència, la 
localització, la publicitat i el contingut de les màquines expenedores de begudes i 
aliments que hi ha als equipaments públics. Aquesta normativa ha de limitar eficaç-
ment la presència d’aliments i begudes amb un perfil nutricional no saludable.

c) Eliminar de la compra pública els aliments no saludables, segons els criteris 
del sistema de categorització dels perfils nutricionals sans esmentat al punt 4.

8. Pel que fa a les mesures per a afavorir i facilitar l’accés a aliments sans, fres-
cos, ecològics i de proximitat, el Parlament insta el Govern a: 

a) Desenvolupar el Pla de contractació pública alimentària de Catalunya, en tant 
que instrument que afavoreix el compliment d’objectius socials i de promoció de la 
salut, amb una instrucció que inclogui els aliments saludables segons els nous perfils 
nutricionals catalans definits al punt 4.

b) Reforçar progressivament l’Agència Catalana de Consum i el personal inspec-
tor per reforçar el control sobre les males pràctiques d’etiquetatge, frau, transparèn-
cia i política de preus que perjudiquen persones productores i consumidores.

9. Pel que fa a l’alimentació en l’àmbit de l’educació, el Parlament insta el Go-
vern a: 

a) Revisar la normativa de menjadors escolars de manera que doni prioritat a una 
gestió que garanteixi millor una alimentació saludable, a partir del sistema propi de 
categorització dels perfils nutricionals a què fa referència el punt 4 i de recomana-
cions que s’elaborin amb l’objectiu de fomentar els hàbits saludables en una dieta 
equilibrada, com ho és la dieta mediterrània, basada en productes de proximitat,  
i que assegurin un projecte educatiu de qualitat en els horaris de menjador.

b) Facilitar, en la revisió de la normativa dels menjadors escolars, vies de control 
per part de la comunitat educativa, amb un pes especial de les associacions de mares 
i pares d’alumnes, respecte de les condicions de la gestió i la contractació d’aquest 
servei i el compliment de les recomanacions nutricionals dels menús.

c) Estendre el programa Fruita a les escoles a l’educació secundària.
d) Incloure en el debat i reflexió actual sobre els horaris escolars, la necessitat de 

tenir espai de temps per a facilitar l’exercici físic diari de tots els infants i joves, així 
com la importància per la salut dels horaris de menjar.

10. Quant a polítiques directes de salut pública el Parlament insta el Govern a: 
a) Incloure als programes de promoció de la salut, especialment als que s’adre-

cen a la promoció dels hàbits i estils de vida saludables i l’alimentació sana, les ac-
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cions necessàries per a informar la ciutadania de la presència excessiva de sucre, 
greixos i sal a certs aliments i dels efectes d’aquest consum en la salut.

b) Que el nou pla del Departament de Salut presentat l’estiu passat per atendre i 
prevenir el sobrepès i obesitat infantil s’estengui l’any 2020 a tot Catalunya i s’apli-
qui, en coordinació amb els Serveis Socials bàsics de cada territori, per a atendre 
les necessitats de cada família entenent que els condicionants socials que afecten la 
salut han de ser resolts amb polítiques socials o de garanties de rendes.

c) Incorporar a la Guia d’alimentació infantil (0-3 anys), adreçada a Escoles 
Bressol i famílies, informació útil per al reconeixement dels diferents tipus de su-
cres en l’etiquetatge dels aliments processats o ultraprocessats que utilitza la indus-
tria alimentaria i que són específicament adreçats a la primera infància i publicitats 
com aliments d’introducció en l’alimentació complementaria.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,  

GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47770, 47893, 47900 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 8.10.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 47770)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques respecte als ali-
ments malsans (tram. 302-00138/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. El Parlament insta el Govern a demanar al Govern a l’Estat que estudiï apli-
car una política fiscal alimentaria que fomenti el consum dels aliments saludables 
d’acord amb els estàndards de l’Organització Mundial de la Salut i faciliti l’accés a 
una alimentació saludable bàsica per a totes les persones. 

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra c) al punt 3

c) Incorporar a l’etiquetatge de forma clara els prejudicis per la salut que pot ge-
nerar el consum de begudes energètiques. 

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra b) del punt 7.

b) Elaborar una normativa de compliment obligat pel que fa a la presència, la 
localització, la publicitat i el contingut de les màquines expenedores de begudes i 
aliments que hi ha als equipaments públics i al transport públic. Aquesta normativa 
ha de limitar eficaçment la presència d’aliments i begudes amb un perfil nutricional 
no saludable. 
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra e) al punt 9.

e) Impulsar una oferta educativa optativa basada en l’estudi dels perills i cau-
ses de l’alimentació insana, així com dels beneficis i alternatives de l’alimentació 
fresca, de temporada, de proximitat i amb un bon perfil nutricional. Aquesta oferta 
hauria de complementar-se amb l’impuls d’horts escolars, visites a granges sosteni-
bles i locals, menjadors escolars basats en sistemes alimentaris locals, entre altres, 
amb l’objectiu de conscienciar transversalment i de manera integral a la comunitats 
educativa. 

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 11

11. Recolzar la tasca que estan duent a terme els Ajuntaments a través dels ser-
veis socials bàsics, incorporant als propers pressupostos de la Generalitat un fons 
extraordinari per a incrementar els recursos destinats a ajuts socials en relació a 
despeses d’alimentació fresca i difonent les bones pràctiques que els ens locals estan 
implementat en matèria d’alimentació saludable. 

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 47893)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públi-
ques respecte als aliments malsans (tram. 302-00138/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

1. Donat l’èxit aconseguit de reducció del consum de begudes ensucrades a través 
de l’impost a aquests refrescos, el Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar 
aquest tipus de polítiques impositives, per raons de Salut Pública i tal i com recoma-
na l’Organització Mundial de la Salut, en 3 sentits: 

a) Fer un estudi sobre la viabilitat de l’increment de l’impost per concentració 
de sucre.

b) Fer un estudi sobre la viabilitat de crear un nou impost per a les begudes amb 
excés de sodi o de cafeïna, pels danys que causen a la salut, especialment de la po-
blació jove.

c) Fer un estudi sobre la viabilitat de crear un nou impost per als aliments amb 
excés de sucre, sodi o greixos saturats.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3. b) prioritzar d’immediat l’accés a productes que contribueixin a una alimenta-
ció saludable als centres educatius, universitats i centres esportius i de lleure juvenil 
públics o que se sustenten amb subvencions públiques.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

4. El Parlament insta el Govern a establir, dins l’any 2020, un sistema propi i 
adaptat a la realitat catalana, de perfils nutricionals que permetin categoritzar els 
aliments en funció de la seva composició nutricional per raons relacionades amb la 
prevenció de malalties i/o promoció de la salut, seguint els criteris de l’Organització 
Mundial de la Salut respecte aliments amb excés de sal, sucres o greixos saturats.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5. Quant a l’etiquetatge de productes alimentaris, el Parlament insta el Govern 
a crear una taula de treball, dins l’any 2020, amb els diversos departaments de la 
Generalitat implicats, els agents econòmics i les entitats del sector, en representació 
del conjunt d’agents de la cadena alimentària, en el marc del Consell Català de l’Ali-
mentació, per a aconseguir l’adhesió a un conveni sobre el millorament de l’etique-
tatge alimentari i de begudes que indiqui de manera senzilla i clara, a través d’una 
adaptació del sistema Nutri Score al perfil nutricional propi esmentat al punt 4, si 
contenen altes, mitjanes o baixes quantitats de sucre, greixos i sal. Les etiquetes han 
d’advertir clarament del risc que comporta el consum habitual de productes amb alts 
continguts d’aquests ingredients.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. a) Adequar, dins l’any 2020, un sistema eficaç de regulació de la publicitat 
d’aliments i begudes no saludables, especialment la que es dirigeix a la població 
infantil, i transformar l’actual codi PAOS i el mecanisme d’autoregulació d’acord 
amb els principis que estableix la directiva europea de serveis de comunicació au-
diovisuals, per tal d’establir una normativa pròpia i de compliment obligat que limi-
ti d’una manera eficient les diverses formes de publicitat i promoció d’aliments no 
saludables destinades als infants.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

7. a) Regular, dins l’any 2020, els continguts nutricionals que han de tenir els 
aliments i les begudes que s’ofereixen als equipaments públics de titularitat de la 
Generalitat, tal com ja es fa en tots els centres educatius i s’ha començat a fer com 
a recomanacions als centres hospitalaris públics.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

7. c) Eliminar de la compra pública els aliments no saludables, quan estigui ple-
nament implementat el sistema de categorització dels perfils nutricionals sans es-
mentat al punt 4.
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Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

8. b) Reforçar progressivament l’Agència Catalana de Consum i el personal ins-
pector per reforçar el control sobre les males pràctiques d’etiquetatge, frau, transpa-
rència i informació sobre preus que perjudiquen persones productores i consumidores.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu  

GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 47900)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques públiques respecte als aliments malsans (tram. 302-
00138/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió del punt 1 i 2 i addició d’un nou punt 1 

1. (nou punt) El Parlament de Catalunya reconeix que cal abordar el sedentaris-
me, l’obesitat i la malnutrició com un problema social prioritari. Per això cal pro-
moure els hàbits d’alimentació saludable i de l’exercici, seguint les recomanacions 
de la OMS, fent una bona promoció de la salut en totes les polítiques, incloent-hi la 
igualtat d’oportunitats amb independència del sexe, edat, ingressos, educació, ori-
gen ètnic o discapacitat, i en conseqüència, eliminant les barreres i limitacions exis-
tents, fent promoció educativa d’alimentació saludable.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 2

2. (nou punt) Realitzar, tal com recomana l’informe realitzat per l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques “Avaluació econòmica de l’impost sobre begu-
des ensucrades envasades”,  una anàlisi amb dades observacionals tipus enquestes 
com per exemple l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), així com estudis quali-
tatius rigorosos sobre aquest efecte de l’impost, per tal de generar informació sobre 
la validesa dels supòsits adoptats en el model amb relació a aquest impost, i així 
confirmar o refutar la relació de benefici de l’impost amb l’impacte en salut.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat a) del punt 3.

3. Quant a les malanomenades begudes “energètiques”, per la gravetat de les 
conseqüències que estan produint, i pel fet d’estar afectant molt específicament a 
població adolescent i jove, el Parlament insta el Govern a acompanyar la política 
impositiva: 

a) D’una campanya informativa sobre els hàbits saludables, urgent i dirigida a la 
població jove, per a explicar amb claredat els perjudicis, i per a desmentir els supo-
sats beneficis, que aporten aquests productes. 
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Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició al final del punt 4 

4. El Parlament insta el Govern a establir, dins l’any 2019, un sistema propi i 
adaptat a la realitat catalan,a, de perfils nutriclonals que permetin categoritzar els 
aliments en funció de la seva composició nutricional per raons relacionades amb la 
prevenció de malalties i/o promoció de la salut, seguint els criteris de l’Organització 
Mundial de la Salut respecte aliments amb excés de sal, sucres o greixos saturats 
amb la col·laboració de tots els Departaments implicats i cercant la implicació acti-
va de les empreses de la indústria alimentària.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició al final del punt 5. 

5. Quant a l’etiquetatge de productes alimentaris, el Parlament insta el Govern 
a crear una taula de treball, dins l’any 2019, amb els diversos departaments de la 
Generalitat implicats, els agents econòmics i les entitats del sector, en representació 
del conjunt d’agents de la cadena alimentària, en el marc del Consell Català de l’Ali-
mentació, per a aconseguir l’adhesió a un conveni sobre el millorament de l’etique-
tatge alimentari i de begudes que indiqui de manera senzilla i clara, a través d’una 
adaptació del sistema Nutrí Score al perfil nutricional propi esmentat al punt 4, si 
contenen altes, mitjanes o baixes quantitats de sucre, greixos i sal. Les etiquetes han 
d’advertir clarament del risc que comporta el consum habitual de productes amb alts 
continguts d’aquests ingredients buscant sempre la col.laboració amb la indústria 
alimentària perquè redueixin els sucres i greixos emprats als seus aliments.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat d) del punt 7.

7. d) (nou apartat) Apostar per consumir menys sucres i greixos orientant les po-
lítiques sanitàries cap a un menor consum de begudes amb alt contingut de sucres, 
així com de tots aquells aliments ultraprocessats obesògens.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat e) del punt 9. 

9. e) (nou apartat) Potenciar els productes de proximitat ecològics assegurant que 
han estat conreats i processats sense substàncies químiques artificials, evitant pesti-
cides i antibiòtics en la seva producció.

Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apart d) del punt 10.

10. d) (nou apartat) Limitar la publicitat televisiva, especialment en horari infan-
til, d’aliments i begudes amb alts greixos saturats, àcids greixos trans, sal i sucres.

Palau del Parlament, 7 octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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Punt 17 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat 
laboral en el sector públic
302-00139/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 47052 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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 precarietat laboral en el sec-
tor públic (tram. 300-00167/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Recuperació, amb efectes 1 de gener de 2020, del 5% de les retribucions que 

es van descomptar en base al Decret Legislatiu 3/2010 i que els treballadors i les 
treballadores d’ocupadors que no són 100% públics encara no perceben.

Al respecte el Govern i tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya 
traslladaran a la seva representació en aquestes entitats l’oportú posicionament en 
les taules de negociació de convenis col·lectius i acords laborals.

2. Abonament, amb efectes de l’1 de gener de 2020, de la totalitat de les quanties 
que per pagues extraordinàries els treballadores i les treballadores del sector públic 
encara no han recuperat.

3. Internalitzar tota activitat de prevenció de riscos laborals del sector públic ca-
talà i realitzar anualment auditories de prevenció.

4. Dur a terme totes les actuacions necessàries per tal que a data 31 de desem-
bre de 2020 cap Departament o ens del sector públic català tinguin una contractació 
temporal que superi el 8%.

5. El sector públic català només podrà adjudicar contractes públics a les empre-
ses i entitats que en presentar la seva oferta es comprometin per escrit a pagar als 
seus treballadors i treballadores per l’execució de la prestació un salari d’almenys 
1200 € per catorze mensualitats en relació a jornades laborals de 40 hores de mitja-
na setmanal i així com a donar compliment durant l’execució del contracte. En cas 
que l’oferta no inclogui la declaració relativa al salari mínim i no es presenti aquesta 
a requeriment del poder adjudicador quedarà exclosa de la valoració. Les empreses 
subcontractistes seran objecte també de l’anterior obligació.

6. Aprovar una norma amb rang de llei per tal que, en aplicació del article 61.6 
de l’EBEP, els processos de selecció d’ocupació pública com a mesura excepcional 
reservin places destinades a l’estabilització i la consolidació d’ocupació temporal 
dels treballadors i les treballadores de més edat i més antiguitat mitjançant el siste-
ma de concurs de mèrits.

La determinació dels criteris d’edat i antiguitat es farà a la Mesa de la Funció 
Pública.

7. Incorporar a tots els processos de selecció d’ocupació pública els criteris que 
possibilita la Disposició Transitòria Quarta de l’EBEP pel que fa a convocatòries de 
consolidació d’ocupació per a llocs o places de caràcter estructural de personal in-
terí o temporal anterior a 2005.

8. Deixar sense efecte la Resolució PDA/1376/2019, de 17 de maig, per la qual 
es convoca el procés de selecció per proveir 173 places del cos de diplomatura de 
la Generalitat de Catalunya, treball social (grup A, subgrup A2,) perquè tan aviat 
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s’aprovi norma d’aplicació del supòsits de l’article 61.6 de l’EBEP es pugui realitzar 
una nova convocatòria amb el mateix objecte.

9. Que aquells treballadors i treballadores de més edat i més antiguitat que veuen 
extingida la seva condició de personal laboral o funcionari interí per ser ocupada la 
plaça, a la qual ens trobaven adscrits per més de tres anys, rebran alternativa d’ocu-
pació laboral estable al sector públic. Els criteris d’edat i antiguitat es concretaran a 
la Mesa General de al Funció Pública.

10. Realitzar, abans que finalitzi en present any, un estudi sobre els supòsits de 
beques que són utilitzades per la realització d’activitats de naturalesa laboral. Una 
vegada fet l’estudi procedir, en compliment de la legalitat vigent, a transformar im-
mediatament en relació laboral les falses beques.

11. Donar compliment al Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del personal inves-
tigador predoctoral en formació (EPIF) i, per aquelles universitats públiques que no 
ho hagin fet o acordat encara, aplicar els increments retributius a partir de l’1 de no-
vembre de 2019 amb els corresponents efectes retroactius.

12. En virtut d’allò que estableix el Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del per-
sonal investigador predoctoral en formació (EPIF) prorrogar pel màxim legal que 
possibilita la norma tots els contractes predoctorals de personal investigador en for-
mació el finançament del qual depèn del Capítol I (FPUs, FPIs, PIFs, AGAUR i al-
tres modalitats) que s’extingeixin amb posterioritat a 15 de març de 2019: 

a. Quan el contracte s’hagi concertat per una durada inferior a quatre anys es 
prorrogarà successivament sense que, en cap cas, les pròrrogues puguin tenir una 
durada inferior a un any.

b. Quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat, el contracte 
assolirà una durada màxima de sis anys, pròrrogues incloses, tenint en compte les 
característiques de l’activitat investigadora i l’impacte del grau de les limitacions en 
l’acompliment de l’activitat, amb l’informe favorable previ del servei públic d’ocu-
pació competent, que a aquests efectes pot sol·licitar un informe dels equips tècnics 
de valoració i orientació de la discapacitat competents.

13. Derogar el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procedi-
ments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (Decret de Plan-
tilles d’Ensenyament).

14. Iniciar el procés d’internalització del serveis de la DGAI que a dia d’avui es 
gestionen de manera privada. Els treballadors i les treballadores que presten serveis 
en aquestes contractes seran subrogats i tindran la consideració de plantilla autòno-
ma fins que no s’extingeixin els seus llocs de treball.

15. Aplicació de l’article 3.2 de la Llei de Prevenció de Riscos laborals, realitzant 
immediatament les avaluacions de riscos de totes les tasques operatives del Cos de 
Bombers.

16. Preparar el procés d’internalització de la gestió dels serveis de prestació del 
transport sanitari de Catalunya. Amb la finalització de les actuals adjudicacions, si 
no s’ha fet efectiu abans, s’iniciarà la gestió i provisió pública. Els treballadors i les 
treballadores que presten serveis en aquests contractes seran subrogats i tindran la 
consideració de plantilla autònoma fins que no s’extingeixin els seus llocs de treball.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 47789, 47832, 47882, 47894, 47899, 47909 / Admissió a tràmit: Mesa del 

parlament, 8.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 47789)

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 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral en el sector pú-
blic (tram. 302-00139/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 1

1.- Recuperació, amb efectes 1 de gener de 2020, del 5% de les retribucions que 
es van descomptar en base al Decret-Llei 3/2010 i que els treballadors i les treballa-
dores d’ocupadors que no sçon 100% públics encara no perceben.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del punt 4

4.- Dur a terme totes les actuacions necessàries per tal que a data 31 de desembre 
de 2020 es posin en marxa els mecanismes i procediments necessaris per consoli-
dar i estabilitzar la contractació pública per evitar que la contractació temporal 
superi el 8% a tots els Departaments o ens del sector públic català. 

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del punt 6

6.- Aprovar una norma amb rang de llei per tal que, en aplicaciço de l’article 61.6 
i 61.7 de l’EBEP, els processos de selecció d’ocupació pública com a mesura excep-
cional reservin places destinades a l’estabilització i la consolidació d’ocupació tem-
poral dels treballadors i les treballadores de més edat i més antiguitat mitjançant el 
sistema de concurs de mèrits. 

La determinació dels criteris d’edat i antiguitat es farà a la Mesa de la Funció 
Pública. 

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del punt 15

15.- Aplicació de l’article 3.2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, reali-
zant immediatament les avaluacions de riscos de totes les tasques operatives del Cos 
de Bombers i en tots aquells àmbits de l’Administració Pública on restin pendents 
d’efectuar.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,  

GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 47832)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral en el sector públic (tram. 302-
00139/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació i supressió del punt 1

1. Recuperació, progressiva i acordada en el marc de la negociació, del 5% de 
les retribucions que es van descomptar en base al Decret Legislatiu 3/2010 i que 
els treballadors i les treballadores d’ocupadors que no són 100% públics encara no 
perceben.

Al respecte el Govern i tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya 
traslladaran a la seva representació en aquestes entitats l’oportú posicionament en 
les taules de negociació de convenis col·lectius i acords laborals.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Crear un servei de prevenció de riscos laboral del sector públic català i realit-
zar anualment auditories de prevenció.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Dur a terme totes les actuacions necessàries per tal que a data 31 de desem-
bre de 2021 cap Departament o ens del sector públic català tinguin una contractació 
temporal que superi el 8%.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 47882)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, dipu-

tada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral 
en el sector públic (tram. 302-00139/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 5,

5. El sector públic català només podrà adjudicar contractes públics a les empre-
ses i entitats que en presentar la seva oferta es comprometin per escrit a pagar als 
seus treballadors i treballadores per l’execució de la prestació un salari conforme al 
que estableixi el conveni sectorial d’aplicació en relació al salari mínim interprofes-
sional en relació a jornades laborals de 40 hores de mitjana setmanal i així com a 
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donar compliment durant l’execució del contracte. En cas que l’oferta no inclogui la 
declaració relativa al salari mínim i no es presenti aquesta a requeriment del poder 
adjudicador quedarà exclosa de la valoració. Les empreses subcontractistes seran 
objecte també de l’anterior obligació.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, dipu-

tada, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 47894, 47909)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral 
en el sector públic (tram. 302-00139/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió al punt 2

2. Abonament, amb efectes de l’1 de gener de 2020, de la totalitat de les quanties 
que per pagues extraordinàries els treballadors i les treballadores del sector públic 
encara no han recuperat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Potenciar els serveis propis ja existents en matèria d’activitat de prevenció de 
riscos laborals del sector públic català i realitzar auditories de prevenció.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 4

4. Dur a terme totes les actuacions necessàries per tal que a data 31 de desem-
bre de 2021 cap Departament o ens del sector públic català tingui una contractació 
temporal que superi el 8%.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Vetllar per la completa inclusió en els concursos de contractació pública de 
clàusules de millora salarial en els contractes, com un dels criteris qualitatius per a 
la valoració d’ofertes, tenint en compte el conveni col·lectiu sectorial aplicable i la 
legislació laboral.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10

10. Realitzar un estudi sobre els supòsits de beques que són utilitzades per a la 
realització d’activitats de naturalesa laboral. 
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 14

14. Estudiar la viabilitat i l’impacte econòmic d’iniciar el procés d’internalització 
d’alguns dels serveis de la DGAIA que, a dia d’avui, es gestionen de manera con-
certada, començant pels que fan una intervenció en l’àmbit de l’emergència (centres 
d’acollida, EVAMI, telèfon d’infància respon, ... entre altres).

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 15

15. Aplicació de l’article 3.2 de la Llei de Prevenció de Riscos laborals, realitzant 
les avaluacions de riscos de totes les tasques operatives del Cos de Bombers de la 
Generalitat incloses dintre de l’aplicació de la citada llei, immediatament després 
de la resposta a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, 
prevista durant l’actual mes d’octubre, en la que s’identificaran les activitats opera-
tives excloses de l’àmbit d’aplicació de la Llei 31/1995.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 16

16. Assolir, de manera progressiva, la gestió directa dels recursos que donen res-
posta a la urgència, l’emergència i també la no urgència (a través dels sistemes de 
prestació del transport sanitari de Catalunya no urgent o programat), incorporant 
clàusules de millora de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores 
que presten serveis de justícia social i de sostenibilitat ambiental.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu  

GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 47899)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent a la Interpel.
lació al Govern sobre la precarietat laboral en el sector públic. (tram.300-00167/12)

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 5 bis.

5.Bis- Garantir en tot moment el compliment del precepte recollit en l’article 
103.3 de la Constitució espanyola conforme al qual l’accés a la funció pública s’ha 
de fer d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat com a manera d’asse-
gurar que l’Administració Pública serveix amb objectivitat els interessos generals. 

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició del punt 7.

7.- Incorporar a tots els processos de selecció d’ocupació pública els criteris que 
possibilitat la Disposició Transitòria Quarta de l’EBEP pel que fa a la convocatòria 
de consolidació d’ocupació per a llocs o places de caràcter estructural de personal 
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interí o temporal anterior a 2005, respectant sempre el que disposa el punt 3 de l’es-
mentada Disposició Transitòria Quarta segons el qual la valoració que es doni als 
mèrits dels participants no determinarà en cap cas el resultat del procés selectiu. 

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició i supressió al punt 9

9. Que aquells Valorar l’experiència adquirida pels treballadors i treballadores 
de més edat i més antiguitat que veuen extingida la seva condició de personal labo-
ral o funcionari interí per ser ocupada la plaça, a la qual es trobaven adscrits per més 
de tres anys, rebran alternativa d’ocupació laboral estable al sector públic, de cara a 
cobrir les vacants que eventualment es produeixin i que calgui proveir mitjançant el 
nomenament d’interins o personal laboral temporal. 

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martí Pachamé Barrera, diputat, GP Cs
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Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Carta 
catalana per als drets i les responsabilitats digitals
302-00140/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 47053 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 01.10.2019

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

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 Carta catalana per 
als drets i les responsabilitats digitals (tram. 300-00169/12).

Exposició de motius
El Govern de la Generalitat de Catalunya impulsa la «Carta catalana per als 

drets i les responsabilitats digitals», un projecte de definició d’un marc de drets i res-
ponsabilitats amb l’objectiu de construir una eina viva, dinàmica i co-creada, amb 
vocació normativa i de contribució al debat global.

Els drets digitals són un dret fonamental, i el govern de Catalunya té la voluntat de 
garantir-los mitjançant l’elaboració del primer marc normatiu digital de Catalunya.

La Carta és un clar exemple de projecte d’innovació social i en construcció cons-
tant. És resultat d’un procés iniciat per la feina d’un grup de persones reconegudes 
provinents de l’activisme, de l’administració pública, del món empresarial, de l’àm-
bit jurídic, de la recerca i de les relacions internacionals; totes elles persones exper-
tes en drets i responsabilitats digitals. I ara s’obre també a la participació ciutadana 
i a l’esfera internacional.

Els 8 Drets i Responsabilitats que recull la Carta catalana per als drets i les res-
ponsabilitats digitals en la seva primera versió són: 

1. Accés universal a la Internet
2. Model de governança d’Internet obert, inclusiu i amb pluralitat d’actors (mul-

tistakeholderism)
3. Llibertat d’expressió i d’informació
4. Innovació digital, creació, accés i distribució del coneixement 
5. Protecció de dades i privacitat de la informació
6. Garantir la capacitació i inclusió digital 
7. Sobre l’ètica en l’àmbit de la intel·ligència artificial i la governança algorítmica 

en el sector públic i privat 
8. Mecanismes de salvaguarda dels drets digitals 
Les aportacions recollides durant aquest procés participatiu, inclòs també el tre-

ball de grups d’interès especialitzats, s’incorporaran a la Carta com a part del redac-
tat o bé com a pendents de futures revisions.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta la següent: 

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la Carta catalana per als 

drets i les responsabilitats digitals que ha presentat el Govern i que s’ha elaborat 
conjuntament amb la societat civil.

2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a presentar i debatre a la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública, abans d’acabar l’any, la Carta 
catalana per als drets i les responsabilitats digitals.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Punt 19 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
econòmica i pressupostària
302-00141/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47054 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, José María Cano Navarro, diputat del Grup 

Parlamentari 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 
sobre la política econòmica i pressupostària (tram. 300-00170/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

Pressupostos
1) Presentar els pressupostos de la Generalitat corresponents a l’exercici 2020 

abans del dia 10 d’octubre, termini que estableix l’article 32 del Decret Legislatiu 
3/2002 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

2) Presentar uns pressupostos de la Generalitat per a tots els catalans que incre-
mentin els fons destinats a salut, educació i benestar social i que, com a mínim, si-
guin superiors als dels pressupostos del 2010, actualitzant els imports en funció de 
l’IPC.

3) Pressupostar i dedicar a l’R+D+i l’objectiu de la Unió Europea per a 2020 (el 
3%) i augmentar la col·laboració i interacció entre la recerca pública i privada que 
afavoreixi també un augment de la inversió privada.

Seguretat jurídica i estabilitat política
4) Realitzar, a través del seu President, una declaració pública i institucional de 

rebuig a les campanyes de boicot a les empreses i els agents econòmics catalans als 
quals determinades organitzacions han penjat l’etiqueta de desafectes al règim i de 
donar-los suport explícit.

5) No promoure o justificar allò que denominen «aturades», que comporten ac-
tes incívics que perjudiquen greument l’economia i la convivència dels catalans, 
vetllant pel lliure accés i circulació de persones i mercaderies en les vies de comu-
nicació i les infraestructures de Catalunya, tot respectant el dret a vaga de tots els 
treballadors i garantint sempre la llibertat de moviment de la ciutadania.

6) Generar confiança en els agents econòmics i la ciutadania, tot garantint la 
seguretat jurídica i l’estabilitat política i legislant sempre des del respecte al marc 
constitucional, estatutari i europeu, com l’única manera de propiciar el retorn de les 
empreses que van traslladar la seva seu social a altres comunitats autònomes.

Rigor pressupostari
7) Comprometre’s a donar compliment als objectius d’estabilitat pressupostària, 

deute públic, regla de la despesa i dèficit establerts a la normativa vigent.

Reforma de l’Administració de la Generalitat
8) Encarregar una auditoria externa i integral sobre el cost, l’eficiència i l’eficàcia 

de l’estructura de l’Administració de la Generalitat i el seu sector, que entregui els 
treballs i les conclusions en un termini de tres mesos.

9) Crear una comissió per a la detecció de les duplicitats administratives i la re-
forma de l’Administració de la Generalitat, que contribueixi a la simplificació ad-
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ministrativa i a la millora dels serveis i mitjans comuns. Aquesta comissió haurà de 
lliurar les seves conclusions en el termini de tres mesos.

10) Elaborar una proposta en el termini de sis mesos per millorar l’eficiència i 
eficàcia de l’Administració de la Generalitat, que redueixi el seu cost de funciona-
ment però sense que minvi la qualitat dels serveis.

Eliminació de barreres burocràtiques
11) Elaborar un estudi i presentar-lo en el Parlament en el termini de tres mesos 

de totes les barreres regulatòries que frenen el creixement empresarial amb l’objec-
tiu d’eliminar-les.

Lluita contra el frau
12) Aprofundir en la coordinació i cooperació amb l’Agència Estatal d’Adminis-

tració Tributària per prevenir i lluitar contra el frau fiscal i reduir d’aquesta manera 
la bretxa fiscal.

13) Millorar els recursos amb què compta la Inspecció de Treball per exercir les 
seves funcions.

Morositat
14) Establir les mesures necessàries per reduir en el termini de tres mesos el 

Període Mitjà de Pagament de les entitats del sector públic i perquè cap d’elles 
superi els 60 dies.

Alleugeriment fiscal per a la classe mitjana i treballadora
15) Reduir els tipus impositius del tram autonòmic d’IRPF corresponent a les ba-

ses liquidables de les rendes de la classe mitjana i treballadora, fins a 33.000 euros.
16) Sotmetre a l’avaluació de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públi-

ques (IVALUA) l’eficàcia i l’eficiència de tots els tributs propis.
17) Simplificar l’aplicació de deduccions i bonificacions autonòmiques de l’IRPF 

per guanyar en eficiència.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; José María Cano Navarro, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47771, 47790, 47835, 47883 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 8.10.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 47771)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i pressupostària (tram. 302-
00141/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3) Pressupostar i dedicar 900M€ al finançament i 100M€ a les inversions de les 
universitats públiques catalanes, així com augmentar en 150M€ els recursos dedi-
cats a la recerca, potenciant la col·laboració entre la recerca i el teixit econòmic 
que ha de permetre transferir el coneixement i generar riquesa econòmica i social.



plE 39
9 d’octubre de 2019

Dossier 38

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 12

12) Aprofundir en la coordinació i cooperació amb l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributaria per prevenir I lluitar contra el frau fiscal i reduir d’aquesta manera 
la bretxa fiscal. Tanmateix, incorporar a l’Agència tributària de Catalunya més re-
cursos per a la inspeccció que permetin augmentar els controls fiscals. 

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 15

15) Reduir els tipus impositius del tram autonòmic d’IRPF corresponent a les 
bases liquidables de les rendes de la classe mitjana i treballadora, fins a 33.000 eu-
ros. Així com augmentar els tipus impositius de les rendes més altes per generar un 
sistema fiscal més just i progressiu en el qual qui més guanya més aporti. 

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 17

17) Simplificar l’aplicació de deduccions i bonificacions autonòmiques de l’IR-
PF per guanyar en eficiència, així com eliminar els beneficis fiscals de l’impost de 
successions i donacions que siguin regressius per generar un sistema fiscal més just 
i progressiu.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 47790)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i pressupostària (tram. 302-
00141/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 1

1) [...] públiques de Catalunya. Un pressupost per l’any 2020 que ha de tenir com 
a principals objectius  la reducció de la desigualtat, la lluita contra la emergència 
climàtica i els drets de les dones.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de tot el punt 7

7) Reclamar al Govern de l’Estat:
a. El pagament de les bestretes del sistema de finançament per l’any 2019 abans 

de finalitzar aquest mes d’octubre.
b. Que relaxi l’objectiu de dèficit del 0% del PIB per l’any 2020 per a les comu-

nitats autònomes.
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c. Que modifiqui la regla de despesa, en un context de possible recessió, per tal 
de poder impulsar polítiques d’estímul fiscal i econòmic.

d. Que inclogui de nou als pressupostos generals de l’Estat de l’any 2020 les par-
tides per el finançament de mossos, infraestructures i transport públic que ja forma-
ven part de la proposta de pressupostos generals de l’Estat del 2019. 

e. Negociar un nou sistema de fiançament, per Catalunya, ja que l’actual hauria 
d’haver estat revisat l’any 2014.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt

18) Impulsar una reforma fiscal progressiva que modifiqui la fiscalitat en l’im-
post sobre la renda (reduint l’impost a les rendes més baixes i augmentant-lo a les 
més altes) i l’impost de successions, i posar en marxa la fiscalitat verda per lluitar 
contra el canvi climàtic, amb l’impost sobre vehicles contaminants, a les activitats 
econòmiques que generen més gasos d’efecte hivernacle, i sobre les emissions por-
tuàries de grans vaixells i creuers.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 47835)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i 

Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i 
pressupostària (tram. 302-00141/12).

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De supressió

2) Presentar uns pressupostos de la Generalitat per a tots els catalans que incre-
mentin els fons destinats a salut, educació i benestar social i que, com a mínim, si-
guin superiors als dels pressupostos del 2010, actualitzant els imports en funció de 
l’IPC.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

3) Incrementar el pressupost Pressupostar i dedicatr a l’R+D+i l’objectiu de la 
Unió Europea per al 2020 (el 3%) i augmentar la col·laboració i interacció entre la 
recerca pública i privada que afavoreixi també un augment de la inversió privada.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

7) Comprometre’s a donar compliment als objectius d’estabilitat pressupostària, 
deute públic, regla de la despesa i dèficits establerts a la normativa vigent. i reclamar 
al Govern espanyol que compleixi amb la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostà-
ria i sostenibilitat financera pel què fa a la distribució dels objectius de dèficit per 
nivells de govern. 
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Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

9) Modificar el Decret 309/2011, pel qual es regula el Consell per a l’impuls i 
l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, amb la finalitat d’actualitzar els ob-
jectius i les funcions de la Comissió del Sector Públic. Crear una comissió per a la 
detecció de les duplicitats administratives i la reforma de l’Administració de la Ge-
neralitat, que contribueixi a la simplificació administrativa i a la millora dels serveis 
i mitjans comuns. Aquesta comissió haurà de lliurar les seves conclusions en el ter-
mini de tres mesos. 

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

13)  Que la Inspecció de Treball continuï millorant els seus recursos per exercir 
les seves funcions i continuar exigint al Ministeri l’ampliació de les convocatòries 
d’inspectors i subinspectors de treball per permetre que Catalunya pugui ampliar-ne 
el seu planter. Millorar els recursos amb què compta la Inspecció de Treball per 
exercir les seves funcions. 

Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

14)  Reclamar al Govern espanyol els imports corresponents a les bestretes del 
sistema de finançament Establir les mesures necessàries per reduir en el termini de 
tres mesos el Període Mitjà de Pagament de les entitats del sector públic i perquè 
cap d’elles superi els 60 dies. 

Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

16) Sotmetre a l’avaluació de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques 
(IVALUA) l’eficàcia i l’eficiència de tots els tributs propis, començant per l’avalua-
ció de l’impost sobre habitatges buits.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP 

JxCat

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 47883)

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 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i pressupos-
tària (tram. 302-00141/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 6,

6) Generar confiança en els agents econòmics i la ciutadania, tot garantint la 
seguretat jurídica i l’estabilitat política i legislant sempre des del respecte al marc 
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constitucional, estatutari i europeu, com l’única manera d’impulsar l’activitat eco-
nòmica i propiciar el retorn de les empreses que van traslladar la seva seu social a 
altres comunitats autònomes.

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 16,

16) Sotmetre a l’avaluació de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públi-
ques (IVALUA) l’eficàcia i l’eficiència de tots els tributs propis i suprimir aquells 
que resultin ineficaços i ineficients.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC
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Punt 20 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lleialtat 
institucional a la democràcia i a l’estat de dret
302-00142/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47055 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la lleialtat institu-
cional a la democràcia i a l’estat de dret (tram. 300-00171/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña: 
1. Rechaza el sistemático, intencionado e injustificado intento de censura y silen-

ciamiento de los diputados de la oposición por el Presidente del Parlamento de Ca-
taluña, Sr. Torrent, al intentar acallar las críticas al Govern que no les gusta oír a las 
fuerzas políticas separatistas, lo cual supone una grave vulneración de los derechos 
fundamentales de representación política y de la libertad de opinión y de expresión.

2. Lamenta la falta de condena del terrorismo, así como el blanqueamiento y el 
ensalzamiento de personas condenadas por delitos de terrorismo por parte del Go-
vern separatista de la Generalitat, así como el apoyo y el jaleo de personas acusadas 
por delitos de terrorismo tanto por el Govern de la Generalitat como por determina-
das fuerzas políticas, circunstancia que, además de intolerable en democracia, gene-
ra tristeza, preocupación y desasosiego en los ciudadanos.

3. Comprende la preocupación de la mayoría de ciudadanos por el hecho de que 
el actual Govern de la Generalitat haya continuado ejecutando sus ilegales planes 
de subversión e intento de cancelación del orden constitucional de nuestro Estado 
Social y Democrático de Derecho, siguiendo a pies juntillas los escenarios previstos 
al margen de toda legalidad en el documento ENFOCATS y el Libro blanco para la 
Transición Nacional, incluidas las vías de confrontación violenta. 

4. Reprocha al Presidente de la Generalitat que no se haya retractado por haber 
alentado las acciones radicales de los CDR ni por haber liderado el ensalzamiento 
de personas acusadas por delitos de terrorismo y considera intolerable y antidemo-
crático que no se haya comprometido a acatar las normas vigentes de nuestro orde-
namiento constitucional y a respetar todas las resoluciones judiciales y que tampoco 
haya trasladado un mensaje de tranquilidad y moderación a partidos y asociaciones 
independentistas. Por ello, el Parlamento de Cataluña insta al Presidente de la Ge-
neralitat a no seguir causando más daños al conjunto de ciudadanos, procediendo a 
convocar elecciones y a dimitir de manera inmediata.

5. Insta a todos los miembros del Govern de la Generalitat a cumplir y hacer 
cumplir la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y a renunciar a reiterar, ratifi-
car, aplicar o implementar las DUI o las mal denominadas «leyes de desconexión», 
o a proseguir con la ejecución de los ilegales planes previstos en el documento EN-
FOCATS y en el Libro Blanco para la Transición Nacional.

6. Condena la utilización de los medios de comunicación públicos autonómicos 
TV3 y Catalunya Ràdio para: 

a) El blanqueamiento y la justificación de la violencia, de personas condenadas 
por terrorismo y de las acciones que buscan causar terror al conjunto de los ciuda-
danos.
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b) Difundir y promocionar la participación en los planes insurreccionales que 
pretenden seguir con el golpe a la democracia iniciado en septiembre y octubre del 
año 2017 hasta la consecución de su ilegal objetivo de cancelar el orden democrático 
y constitucional vigente.

c) Señalar, despreciar e insultar tanto a los servidores públicos que garantizan la 
aplicación de nuestro Estado de Derecho como instrumento de garantía de los de-
rechos y libertades fundamentales como a los políticos y ciudadanos que defienden 
principios y valores constitucionales como el de libertad, pluralismo político, defen-
sa del Estado de Derecho y del mejor interés de España.

7. Muestra su máximo agradecimiento y apoyo a: 
a) Los servidores públicos que, por garantizar la vigencia de nuestro Estado de 

Derecho, garantía máxima y pilar esencial de los derechos y libertades fundamen-
tales y los derechos humanos de todos los ciudadanos, se ven injustamente someti-
dos a hostilidad, señalamiento, acoso, hostigamiento, intimidación y violencia, en 
ocasiones incluso promovidos intencionadamente desde el Govern de la Generalitat 
y otros poderes públicos.

b) Las personas que ejercen la representación política en las corporaciones lo-
cales en muchos sitios de Cataluña y que defienden los principios y valores consti-
tucionales de libertad, igualdad, unidad y respeto a los derechos y libertades fun-
damentales y que por ello en muchísimas ocasiones sufren ellos y sus familias el 
señalamiento, acoso e, incluso, amenazas por el mero hecho de defender nuestra 
Constitución en sus municipios. 

Palacio del Parlamento, 30 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47772 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 8.10.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 47772)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lleialtat institucional a la democrà-
cia i a l’estat de dret (tram. 302-00142/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Manifesta la seva més enèrgica condemna a la persecució d’objectius polítics 
mitjançant l’ús de la violència, siguin quins siguin aquests objectius. 

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 2bis

2bis. Lamenta l’escàs nervi cívic acreditat pel Govern de la Generalitat de Cata-
lunya en la seva reacció davant la detenció de 9 persones a les que s’acusa d’haver 
comès, presumptament,  delictes tan greus com integració en organització terrorista, 
tinença d’explosius i conspiració per cometre estralls.
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a respectar el conjunt de l’or-
denament jurídic, incloent-hi de manera preeminent la Constitució i l’Estatut, així 
com a vehicular el seu projecte polític de conformitat amb els mecanismes i proce-
diments que s’hi contemplen, inclosos els mecanismes bilaterals i multilaterals entre 
executius, o els procediments de reforma de la Constitució o l’Estatut, tot abando-
nant qualsevol temptació d’intentar un canvi del marc institucional bàsic al marge 
d’aquests procediments. 

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Retreu al President de la Generalitat de Catalunya que, en lloc d’emprar l’au-
toritat que revesteix l’alta responsabilitat que ocupa per tal de cercar una entesa 
entre els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, en un context de gran polaritza-
ció i de molta tensió política i social, ignori sistemàticament a la ciutadania que no 
comparteix els seus plantejaments i faci ús de la privilegiada tribuna del seu càrrec, 
en canvi, per fer irresponsables crides a incrementar la confrontació, tot insistint en 
una estratègia de secessió unilateral.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 4bis

4bis. Reclama del President de la Generalitat la immediata convocatòria d’unes 
eleccions al Parlament de Catalunya. 

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6.  Denuncia que s’emprin els mitjans de comunicació públics per una operació 
de framing (enquadrament), adreçada a establir un estat d’opinió pública en el qual 
es posin sistemàticament en dubte les actuacions del poder judicial o les operacions 
dels cossos i forces de seguretat, mentre es dilueix en canvi la gravetat dels delictes 
que presumptament haurien comès persones detingudes i acusades d’integració en 
organització terrorista, tinença d’explosius i conspiració per cometre estralls. 

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units
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