
CEH
DOSSIER

Sessió 12, dimecres 16 d’octubre de 2019

Comissió d’Economia i Hisenda

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de la secretària d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hi-
senda per a informar sobre el sistema d’anàlisi i avaluació de polítiques públiques. 
Tram. 357-00550/12. Comissió d’Economia i Hisenda. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre el tancament de dos restaurants de la platja Llarga 
de Tarragona situats en un espai de l’antiga Ciutat Residencial de Tarragona. Tram. 
250-00506/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 212, 43; esmenes: 
BOPC 254, 13).

3. Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’activació del Vapor Ros, de Terrassa. 
Tram. 250-00514/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
218, 40; esmenes: BOPC 275, 6).

4. Proposta de resolució sobre el millorament de la qualificació del deute de la Ge-
neralitat. Tram. 250-00571/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 238, 46).

5. Proposta de resolució sobre la gestió de la política comercial del teixit econòmic. 
Tram. 250-00580/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presen-
tat: BOPC 238, 59).

6. Proposta de resolució sobre la inversió d’impacte social i l’emprenedoria social. 
Tram. 250-00640/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 255, 32; esmenes: 
BOPC 302, 14).

7. Proposta de resolució sobre les polítiques per a la contenció del preu de l’habitat-
ge. Tram. 250-00678/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text pre-
sentat: BOPC 261, 66).

8. Proposta de resolució sobre les despeses de compliment i de gestió dels tributs 
propis de la Generalitat. Tram. 250-00686/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 261, 74; esmenes: BOPC 302, 15).



CEH 12
16 d’octubre de 2019
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el tancament de dos restaurants de 
la Platja Llarga de Tarragona situats en un espai de l’antiga Ciutat 
Residencial de Tarragona
250-00506/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
tancament de dos restaurants de la Platja Llarga situats en un espai de l’antiga Ciu-
tat Residencial de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Davant l’anunci que la Generalitat de Catalunya ha ordenat el tancament de dos 

restaurants de la Platja Llarga situats en un espai de l’antiga Ciutat Residencial de 
Tarragona, considerem que l’administració autonòmica no està atenent el patrimoni 
tarragoní i està fomentant la proliferació d’edificis abandonats.

És incomprensible que el Govern de la Generalitat hagi deixat caducar la con-
cessió d’aquests dos recintes i ara es disposi a realitzar aquest tancament de manera 
ràpida i poc anticipada, deixant sense data la nova licitació d’un espai que comptava 
amb la valoració positiva de gran part de la ciutadania de la ciutat i de les pobla-
cions veïnes.

En aquest moment es desconeix la intenció que el Govern té envers la renova-
ció o no dels esmentats restaurants, però de qualsevol manera és evident el risc que 
quedin dos establiments buits, novament, a tocar de la platja i sense que es pugui 
saber quan es podrà recuperar les seves funcions d’oci i servei. Per la seva ubicació 
existeix un perill cert de degradació en poc temps si queden en desús i, per tant, la 
seva recuperació tindrà un cost més elevat.

Aquests fets es sumen a la falta d’implicació i interès que sempre ha mostrat el 
Govern de la Generalitat envers a la Ciutat de Repòs i Vacances, que resta tancada 
des de fa anys sense un projecte alternatiu de gestió i explotació.

Desconeixem la veracitat de la intenció de vendre o no la finca sencera i tampoc 
en quines condicions, usos o requisits.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Prorrogar la situació d’ocupació temporal extraordinària actualment vigent per 

als dos restaurants, fins que no es prengui una decisió sobre el futur dels dos nego-
cis de restauració.

2. Presentar un projecte per als nous usos públics de la Ciutat de Repòs i Vacan-
ces, mantenint les seves finalitats socials i de integració a la ciutat de Tarragona.

3. Estudiar la possibilitat de traspassar els terrenys i instal·lacions a l’Ajunta-
ment de Tarragona per tal que sigui l’administració municipal la que s’encarregui 
de redactar un projecte d’usos i licitar els espais que donin servei a la ciutadania.
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4. Obrir un diàleg amb l’Ajuntament de Tarragona per tal d’apropar postures pel 
que fa a necessitats i expectatives per tal que la ciutadania de Tarragona pugui par-
ticipar en el futur projecte d’aquests espais.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 24852 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 25.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 24852)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De modificació del punt 1 que queda redactat de la següent manera 

1. Establir el projecte, consecució i licitació del mateix en un període màxim de 
2 mesos, amb la finalitat que l’espai pugui reobrir abans del mes de juny i pugui ser 
gaudit pels veïns, veïnes i turistes.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’activació del Vapor 
Ros, de Terrassa
250-00514/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 22896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

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 estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
rehabilitació i activació del Vapor Ros de Terrassa (Vallès Occidental), per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Vapor Ros és un recinte industrial de la ciutat de Terrassa construït durant 

la segona meitat del segle xix i ampliat a inicis del segle xx per l’arquitecte Lluís 
Muncunill. Ubicat a l’interior de la illa que delimiten els carrers Font Vella, Puig 
Novell, del Racó, Portal Nou, de l’Església i Plaça Vella, s’ha mantingut al llarg de 
la història aïllat del seu entorn i pràcticament intacte fins a dia d’avui. Aquest fet l’ha 
permès no només mantenir l’elevat valor arquitectònic dels seus edificis modernis-
tes sinó també preservar un ambient i paisatge industrial únic en aquests moments 
a la ciutat.

En aquests moments es desenvolupen una dotzena d’activitats en diferents espais 
de l’interior del recinte. Cal valorar molt positivament l’existència d’aquestes activi-
tats ja que encara que no ocupin la totalitat dels espais són les que amb molt d’esforç 
dels seus impulsors han permès conservar i mantenir viu el recinte. Recentment s’ha 
constituït l’Associació de veïns del Vapor Ros.

Pel que fa a la titularitat del recinte en aquests moments existeix una situació 
incerta. El que va ser propietari del Vapor, a la seva mort l’any 2016, va deixar en 
herència la propietat a la Generalitat de Catalunya amb una clàusula expressa que 
prohibeix l’ús i la propietat per part de l’Ajuntament de Terrassa durant 30 anys mal-
grat que el seu desig, tal i com havia manifestat reiterades vegades, era que el Vapor 
Ros fos un espai per a ús social i cultural de la ciutat de Terrassa.

El passat 18 de novembre la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa 
va aprovar l’acord de suspensió de llicències (PLPG 06/2016) pel termini d’un any 
amb la finalitat d’estudiar la transformació urbanística de l’àmbit del Vapor Ros i 
el seu entorn. A la finalització del termini de suspensió, és a dir en novembre de 
2017 l’equip de govern va proposar a la Comissió de Territori un dictamen amb una 
proposta modificació puntual (MP) del POUM per ser aprovada en el Ple d’aquell 
mateix mes. De manera sintètica, la modificació es fonamentava en introduir nous 
usos urbanístics en l’àmbit per tal de generar la suficient plusvàlua (benefici) que 
justifiqués la intervenció d’un promotor immobiliari, i facilités la conservació del 
patrimoni arquitectònic i l’obtenció de nous espais públics.

Des de Terrassa en Comú vam observar greus inconvenients i contradiccions en 
la proposta. La MP significava bàsicament una revalorització econòmica de l’àmbit 
amb l’objectiu de què esdevingui en una operació urbanística rentable per algun pro-
motor però sense cap garantia de què l’operació sigui executada. En canvi, l’ordena-
ció proposada no respon a necessitats urbanes reals i podria significar la pèrdua del 
valor de l’ambiental arquitectònic existent en aquest moments.
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De fet, en primera instància, el que fa la MP és facilitar que la Generalitat de 
Catalunya com a recepcionària de l’herència pugui vendre’s la propietat a un millor 
preu, però sense cap termini i garantia de què això significarà amb seguretat una 
intervenció de millora de l’àmbit. Ans al contrari, la necessitat de revaloritzar eco-
nòmicament els espais per fer viable la inversió necessària podria significar un en-
duriment de les condicions de lloguer i la possible expulsió de les activitats actuals. 
Per tant, la MP podria ser absolutament contraproduent als objectius suposadament 
establerts.

L’experiència viscuda en les darreres dècades ens indica que operacions de trans-
formació urbanística fonamentades en la generació de plusvàlua immobiliària han 
contribuït de manera decisiva en la creació de la bombolla immobiliària ja que to-
tes les despeses que han de revertir a la ciutat en format de cessions suposadament 
gratuïtes en el fons han estat assumides per l’increment del preu de l’habitatge i per 
tant, per les famílies que han comprat aquests habitatges. En el cas de Terrassa, a 
més a més, s’ha demostrat en casos com el del Vapor Gran, que tampoc han acon-
seguit donar resposta als ritmes i les dinàmiques socials existents en l’espai públic.

Sortosament, davant les observacions rebudes per part de diversos grups de 
l’oposició l’equip de govern va decidir retirar del Ple la proposta de MP amb la vo-
luntat d’elaborar una proposta alternativa que abordés la reactivació del Vapor Ros.

Per aquests motius considerem que hauria de ser un objectiu de l’Ajuntament de 
Terrassa i de la Generalitat iniciar algun tipus d’acció encaminada a la preservació 
dels valors arquitectònics i ambientals de l’àmbit, mitjançant un procés de recupe-
ració i activació dels espais, a partir del procés ja iniciat per les activitats existents.

Considerem que el cas de Vapor Ros, presenta unes característiques idònies per 
poder plantejar un nou model de desenvolupament urbà i social. Que superi un mo-
del que prioritza el negoci immobiliari per davant de les necessitats reals de les 
persones i les ciutats. Un nou model que parteixi de les potencialitats socials i eco-
nòmiques existents ja al recinte i també a la ciutat com a motor d’un procés de trans-
formació i millora adequat als ritmes de les persones i no del mercat immobiliari.

Finalment veiem amb preocupació la política de patrimoni de la Generalitat, es-
pecialment el que fa referència a la gestió d’herències, després de la recent subhasta 
de solars, edificis i pisos procedent d’herències intestades, malgrat la forta oposició 
social i ciutadana i la manca de voluntat del Govern de buscar solucions per a cada 
un dels casos en un diàleg real amb els consistoris de cada localitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Cedir aquest espai a l’ajuntament de Terrassa, quedant preferentment al marge 

de qualsevol acció o transacció que persegueixi l’obtenció de beneficis econòmics 
per part de la Generalitat de Catalunya.

2) Vetllar, metre no es materialitzi la cessió, per la perseveració dels valors ar-
quitectònics i ambientals del Vapor Ros.

3) Acompanyar l’ajuntament de Terrassa per estudiar conjuntament amb l’asso-
ciació de veïns del Vapor Ros i altres entitats que puguin estar interessades la crea-
ció d’un projecte d’autoorganització col·lectiva que pugui ser receptor de la cessió 
de la titularitat o de l’ús de l’espai i que assumeixi la responsabilitat de definir un 
procés d’activació, ocupació i rehabilitació del Vapor Ros.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP



CEH 12
16 d’octubre de 2019

Dossier 6

ESMENES PRESENTADES

Reg. 24953; 27010 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 27.02.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 24953)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou punt 

Nou punt. Acceptar amb celeritat l’herència del Vapor Ros per evitar la despesa 
que genera l’edifici buit.

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

Nou punt. Estudiar, conjuntament amb l’Ajuntament de Terrassa i tenint en 
compte el valor patrimonial de l’espai, la possibilitat d’encabir en el sector del Va-
por Ros un edifici de caràcter cultural i d’àmbit nacional, prioritzant la creació d’art 
contemporani.

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 27010)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De refosa dels punts 1, 2 i 3 en un únic punt 1

1) Prioritzar l’expedient de l’herència de la finca del Vapor Ros, per tal de proce-
dir a la seva acceptació i poder, així, gestionar-ne la propietat.
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el millorament de la qualificació del 
deute de la Generalitat
250-00571/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat, Maialen 

Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre la millora de la qualificació del deute de la Generalitat, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El rating de Catalunya, qualificació del deute emès per la Generalitat, ve patint 

un deteriorament continu i persistent des de desembre de 2009. En aquella data, les 
agències ens varen assignar un rating d’A1. Des d’aquell moment hem vist com la 
qualificació ha caigut fins el nivell Ba3.

El nivell Ba3, que en la actualitat tenim, correspon a la següent definició: 
Una qualificació creditícia Ba3 / BB indica que el vincle és de naturalesa especu-

lativa amb certa exposició al risc. Els bons classificats amb Ba3 / BB proporcionen 
una taxa de rendiment a venciment (YTM) que està molt per sobre dels bons amb 
qualificacions més altes.

Tanmateix, és important que els inversors s’adonin que aquesta taxa de rendi-
ment més alta serveix de compensació per invertir diners en una empresa o govern 
que pot no ser financerament racional i pot provocar la pèrdua de la inversió.

El nivell Ba3, del que tenim una perspectiva estable, és a dir, que pensen mante-
nir-la, està un grau per damunt de la qualificació «Risc Substancial», el conegut po-
pularment com a «bono basura». El risc actual es el denominat «Grau Especulatiu» 
i s’arriba després de perdre el «Grau d’Inversió».

Hem de tenir present que aquesta qualificació es dona tenint present que el Reg-
ne d’Espanya actua com a garant del deute, de la qual ja n’és propietari d’un 85%.

Aquestes dades són significatives, ja que marquen el nivell dels tipus d’interès 
que els mercats ens demanen quan anem a demanar finançament.

El Govern de la Generalitat ha demanat 8.071 milions d’euros al Fons de Liqui-
ditat Autonòmica (FLA) per al 2019 i podria ser superior si s’admet l’augment del 
límit del dèficit al 0,3%, com s’està parlant, cas en què la quantitat puja fins als 8.500 
milions d’euros.

Des de la implantació del FLA, Catalunya ha obtingut més de 78.000 milions de 
euros, el que significa una tercera part del total per a tot Espanya.

Aquest finançament ha tingut un cost del 0% des del 2015. Això ha suposat una 
subvenció directa a la nostra Comunitat Autònoma de 5.300 milions entre 2012 i 
2016 segons la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

Els tipus dels bons Ba3, per exemple la República Turca, actualment estan pa-
gant uns tipus del 5% a un venciment entre 5 i 8 anys.

L’actual volum de deute de la Generalitat puja, a juny de 2018, uns 78.500 mi-
lions de euros que representa un 25% del total de deute autonòmic total.

És a dir, si anéssim als mercats ara mateix, en l’actual nivell de rating, finançar 
el nostre deute ens costaria uns 4.000 milions de euros anuals. A hores d’ara, recor-
dem-ho, ens financem gratis.
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En cas de perdre l’actual qualificació i que solament baixéssim un esglaó, a B1, 
el tipus a pagar seria superior, i ens igualaríem a països com Armènia, Albània, 
Hondures, Jordània, o una d’aquestes repúbliques balcàniques que tant agraden els 
separatistes com Montenegro, serien els nostres companys.

No hi ha cap mena de dubte que els mercats tenen una lectura molt negativa de 
l’empitjorament de la situació política a Espanya provocada per la conflictivitat ins-
titucional esperonada pel govern d’una de les comunitats autònomes més important 
en tots els sentits.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Presentar un Pla d’Actuació per a restituir la confiança dels mercats financers 

reduint l’actual situació de confrontació oberta amb el Govern d’Espanya.
2) Executar el compromís, acceptat al demanar voluntàriament el finançament 

del FLA, de participar en el grup de treball, creat en el si del Consell de Política 
Fiscal i Financera, per a la racionalització i millora de l’eficiència de la despesa pú-
blica autonòmic.

3) Prendre les mesures de racionalització i millora de l’eficiència de la despesa 
pública amb l’objectiu de reduir el dèficit fiscal de la Comunitat Autònoma i poder 
millorar la nostra qualificació deutora.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martí Pachamé Barrera, Maialen Fernández 

Cabezas, diputats, GP Cs
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la gestió de la política comercial del 
teixit econòmic
250-00580/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martí Pachamé Barrera, diputado, Maialen 

Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 
lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la Propuesta de resolución sobre la gestión de la política comercial del tejido econó-
mico catalán por parte de la Generalitat, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En el informe del mes de noviembre de 2018 de la OCDE sobre España se evi-

dencian una serie de riesgos que podrían tener un fuerte impacto en la economía 
española.

De estos riesgos, solo hay uno interno de nuestro país, la actual situación política 
en Cataluña como posible fuente de impacto negativo para la economía española. El 
resto son elementos externos: el Brexit, las tensiones en la zona euro o el aumento 
del proteccionismo a nivel global.

El único sobre el que podemos incidir, el problema interno, tiene un claro impac-
to negativo, al producir un daño en la confianza empresarial y social y en el turismo. 
En este sentido, el informe también explica que se podría producir un desvío de la 
atención sobre el proceso de reformas pendientes en España, reduciendo las expec-
tativas de crecimiento a medio y largo plazo en todo el país.

La economía catalana tiene una profunda relación con la del resto de España y, 
por extensión, con la UE. Se calcula que un 80% de las ventas catalanas va a esos 
destinos, un 40% de ellas a otras comunidades españolas y el restante 40% a otros 
socios comunitarios.

Los datos de 2016 sobre balanzas comerciales indicaban que, pese a ser una 
economía abierta y con un marcado acento exportador, Cataluña tiene como clien-
te principal a otra comunidad autónoma española, Aragón. A la comunidad vecina, 
con 1,3 millones de habitantes, le vendemos más que a Francia, que cuenta con casi 
67 millones de habitantes, o a Alemania, con 82,7 millones.

Exportamos tanto a Estados Unidos como a Cantabria, teniendo en cuenta que 
la comunidad española es 1.300 veces más pequeña en términos de PIB que la pri-
mera potencia mundial.

A Aragón le vendíamos en 2016 productos por valor de 10.781,9 millones de 
euros; a Francia 10.460,4 millones de euros; a Alemania 7.736,3 millones; a Italia 
5.932,3 millones y a la Comunidad Valenciana un total de 4.993,9 millones. Le si-
guen en orden de importancia, Portugal, la Comunidad de Madrid, Reino Unido, 
Andalucía y Baleares.

Las cinco principales comunidades clientes de nuestra comunidad, representadas 
por 22 millones de personas, tienen un peso tan grande en la facturación de las em-
presas catalanas como los otros cinco países poblados por 286 millones de personas.

Se ha hecho referencia a todos estos datos para hacer evidente algo que no 
debería ser motivo de sorpresa: la economía catalana y la del resto de España es-
tán fuertemente correlacionadas, lo que va bien para unos va bien para los otros y 
viceversa.
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El Departament d’Economia i Hisenda y la Generalitat en su conjunto deberían 
hacer todo lo posible para contribuir a un crecimiento fuerte y ordenado en toda Es-
paña. Ese crecimiento, sin duda, favorece a la economía catalana puesto que, como 
se ha evidenciado, mantiene una importante relación comercial, así como en otros 
aspectos como los familiares, históricos y culturales. Es mucho más productivo y 
eficiente invertir en profundizar y contribuir al crecimiento de los mercados inter-
nos que en los internacionales.

La internacionalización de las economías en un mundo global es absolutamente 
necesario, pero ello no debe ser la excusa para abandonar el mercado interno.

La Generalitat debe cesar en el mantenimiento de la tensión política basada en 
buscar que cuanto peor, mejor en las relaciones con el resto de España, y en la pro-
fundización en la creación de divisiones y tensiones innecesarias.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Asistir activamente y participar en todas las convocatorias, debates y votacio-

nes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y en cuantos foros multilaterales se 
habiliten en el ámbito económico y financiero, para retomar la posición de liderazgo 
que históricamente ha tenido nuestra comunidad autónoma en estos temas.

2) Profundizar, en colaboración con el resto de comunidades autónomas, en las 
medidas que desarrollen y fortalezcan las relaciones económicas entre todas ellas, 
analizando y eliminando las barreras administrativas que existen actualmente.

Palacio del Parlamento, 18 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martí Pachamé Barrera, Maialen Fernández 

Cabezas, diputados, GP Cs
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la inversió d’impacte social i 
l’emprenedoria social
250-00640/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 27823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat, José Ma-

ría Cano Navarro, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre la inversió d’impacte social i l’emprenedoria social a Catalunya, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Al setembre de 2014 el G8 va publicar les seves recomanacions en matèria d’in-

versió d’impacte social i l’emprenedoria social. Des de llavors, els països membres: 
Regne Unit, França, Alemanya, Japó, Itàlia, Canadà, Austràlia i els Estats Units, 
han anat implementant estratègies per a aplicar aquestes recomanacions.

A més d’aquests països, altres del nostre entorn han apostat per estimular la in-
versió d’impacte social i l’emprenedoria social.

No obstant això, ni des del Govern d’Espanya ni des del Govern de la Generali-
tat s’ha establert cap tipus d’estratègia d’impuls a l’emprenedoria social i la inversió 
d’impacte social.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Elaborar, en el termini màxim de tres mesos, una estratègia d’impuls a l’em-

prenedoria social i la inversió d’impacte social a Catalunya, que converteixi les re-
comanacions del G8 en mesures específiques per a Catalunya, i que inclogui un ca-
lendari per a la seva implantació.

2) Presentar aquesta estratègia davant d’aquesta Comissió d’Economia i Hisenda.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, José María Cano 

Navarro, diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32204 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 29.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 32204)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

Posar en marxa una estratègia d’impuls a la emprenedoria social i a la inversió 
d’impacte social a Catalunya, que converteixi les recomanacions del G8 en mesures 
específiques per Catalunya.
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Punt 7 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre les polítiques per a la contenció del preu 
de l’habitatge
250-00678/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre las po-
líticas para la contención del precio de la vivienda, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En el capítulo que contiene los principios que deben regir en la política social y 

económica, la Constitución Española, en su artículo 47, establece que los poderes 
públicos deben promover las condiciones y las normas que permitan a todos los es-
pañoles disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Asimismo, el artículo 26 del Estatuto de Autonomía de Cataluña hace mención 
al derecho a acceder a una vivienda digna, estableciendo la obligación de los pode-
res públicos de establecer un sistema de medidas que garanticen ese derecho.

En los últimos años se ha producido un incremento significativo de los precios de 
alquiler, que ha hecho todavía más difícil el acceso o mantenimiento de la vivienda.

Los poderes públicos deben velar para contener los precios y, para ello, es ne-
cesario desarrollar políticas en el mercado de la vivienda con medidas de distinta 
índole: promoción de vivienda pública, políticas urbanísticas y políticas tributarias, 
entre otras.

Hace casi dos años, la Generalitat puso en marcha un índice de referencia de 
precios de alquiler. Con el objetivo de contener los precios del alquiler, convendría 
vincular el índice de referencia a la política tributaria sobre este sector, incentivando 
la contención de precios.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a incentivar la con-

tención del precio de la vivienda mediante la creación de una deducción fiscal para 
aquellos que alquilen el inmueble por una renta que no sobrepase los umbrales mar-
cados en el índice de referencia de precios de alquiler.

Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP Cs
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les despeses de compliment i de gestió 
dels tributs propis de la Generalitat
250-00686/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los 
costes de cumplimiento y de gestión de los tributos propios de la Generalitat, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Para cada tributo es imprescindible realizar un análisis coste-beneficio que per-

mita determinar su eficiencia y eficacia, descartando todos aquellos tributos cuya re-
caudación sea tan reducida que ni tan siquiera llegue a cubrir sus costes de gestión.

Toda figura impositiva lleva asociados unos costes de cumplimiento. Esos costes 
los asume, inevitablemente, el contribuyente, que debe destinar recursos humanos, 
técnicos y materiales tanto a realizar los trámites y cálculos necesarios como a ob-
tener la información suficiente, con el agravante de que en la mayoría de los casos 
la normativa tributaria tiene un elevado grado de dispersión.

Esos costes tienen una vital importancia para las empresas, ya que afectan a su 
productividad, viéndose obligadas a destinar parte de sus recursos a tareas adminis-
trativas, ya sean con medios de producción propios o subcontratándolos a terceros.

Por otra parte, nos encontramos con los gastos en los que tiene que incurrir la 
propia Generalitat para cumplir con sus responsabilidades de gestión tributaria.

Cuanto menor sea la claridad del tributo, mayores serán los recursos destinados 
tanto por la administración como por el propio contribuyente.

Es por ello que, además de definir una estrategia adecuada de simplificación de 
la tributación con el objetivo de que las figuras impositivas sean claras, de fácil apli-
cación, coherentes, estables y que incorporen seguridad jurídica en su aplicación, 
es imprescindible realizar un análisis coste-beneficio que nos alerte ante posibles 
tributos ineficientes en los que la recaudación sea insuficiente para cubrir todos los 
gastos asociados.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a elaborar, en el pla-

zo máximo de tres meses, un análisis completo de los costes de cumplimiento que 
soportan los contribuyentes y de los costes de gestión que soporta la Administración 
de la Generalitat de todos y cada uno de los tributos propios de nuestra comunidad 
autónoma, y presentarlo ante la Comisión de Economía y Hacienda.

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 33066 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 29.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 33066)

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

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a elaborar, en el pla-
zo máximo de tres meses, un análisis completo de los costes de cumplimiento que 
soportan los contribuyentes y de los costes de gestión que soporta la Administración 
de la Generalitat de todos y cada uno de los tributos propios de nuestra comunidad 
autónoma, y presentarlo ante la Comisión de Economía y Hacienda.
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