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Sessió 41, dimecres 23 d’octubre de 2019

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 23 d’octubre, a les 10.00 h).

2. Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya. Tram. 202-00030/12. Comissió d’Afers Institucionals. 
Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 432, 17).

3. Decret llei 14/2019, del 17 de setembre, pel qual s’autoritza la creació de 750 places 
del Cos de Mossos d’Esquadra i de 250 places del Cos de Bombers de la Generalitat 
de Catalunya. Tram. 203-00022/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la 
validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 428, 23).

4. Interpel·lació al Govern sobre els efectes econòmics de la situació política a Cata-
lunya. Tram. 300-00181/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Subs-
tanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre l’autogovern. Tram. 300-00182/12. Subgrup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre el foment de l’aranès. Tram. 300-00183/12. Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la gestió de l’aigua. Tram. 300-00184/12. Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la situació d’emergència a Rojava pels atacs de l’exèr-
cit turc. Tram. 300-00185/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les actuacions de la policia. Tram. 300-00186/12. Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la inversió en les polítiques socials. Tram. 300-
00187/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les subvencions del Departament de la Presidència 
i els beneficis fiscals a entitats de dubtosa utilitat social. Tram. 300-00188/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emergència climàtica. Tram. 
302-00145/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els residus plàstics. Tram. 
302-00149/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cobertura del servei públic 
de salut en l’àmbit rural. Tram. 302-00144/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental. Tram. 302-
00146/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
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16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la convivència, la llibertat i 
la seguretat. Tram. 302-00147/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat. 
Tram. 302-00150/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat  
i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vulneració de drets fona-
mentals. Tram. 302-00148/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 23 D’OCTUBRE DE 2019, A LES 10.00H 

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de les com-

petències en matèria penitenciària. Tram. 310-00239/12. Alejandro Fernández Ál-
varez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes de la in-
estabilitat política internacional en l’economia productiva de Catalunya. Tram. 310-
00230/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els procediments 
d’anàlisi i valoració de les actuacions policials. Tram. 310-00231/12. Eduard Pujol  
i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta a la crisi 
econòmica i política de Catalunya. Tram. 310-00232/12. Susanna Segovia Sánchez, 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ús dels recursos 
pressupostaris de la Generalitat. Tram. 310-00235/12. Carlos Carrizosa Torres, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seguretat ciutada-
na. Tram. 310-00236/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Substanciació.

7. Pregunta al Govern sobre els motius que han impedit facilitar l’accés a la in-
formació sobre la relació de visites dels membres del Govern i d’alts càrrecs de l’Ad-
ministració de la Generalitat o del sector públic dependent als centres penitenciaris 
Madrid I, Madrid II, Madrid V, Madrid VII, Lledoners, Puig de les Basses i Mas 
d’Enric del 15 de maig de 2018 ençà. Tram. 320-00709/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els aldarulls de la 
setmana passada en diversos indrets de Catalunya. Tram. 310-00233/12. Eva Grana-
dos Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la vaga del 18 d’oc-
tubre de 2019. Tram. 310-00234/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la fi de la repres-
sió. Tram. 310-00237/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. 
Substanciació.

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta del De-
partament de Salut amb relació als ferits en les mobilitzacions convocades contra 
la sentència del Tribunal Suprem. Tram. 310-00238/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

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

la situació política i social. Tram. 317-00136/12. Carles Riera Albert, del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00138/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
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14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00135/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00139/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00137/12. Eduard Pujol i Bonell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

17. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00134/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.
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Punt 2 | Debat i votació del dictamen de la Comissió

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de 
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’AFERS INSTITUCIONALS

Al President del Parlament
La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 2 d’octubre de 2019, 

ha estudiat el text de la Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, 
del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (tram. 202-00030/12), l’in-
forme de la ponència i les esmenes presentades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del Par-
lament, ha acordat d’establir el dictamen següent: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2000, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Preàmbul
La creació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va representar 

una fita històrica en les institucions d’autogovern, i un important impuls a la promo-
ció de la llengua i la cultura catalanes, així com per a la indústria audiovisual. Tam-
bé ho va ésser la creació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 82 de l’Estatut d’autonomia.

L’audiovisual ha experimentat importants transformacions al llarg del temps. És 
per aquest motiu que les lleis que regulen aquest sector s’han anat renovant amb el 
pas dels anys per tal revisar els models i definir la funció i les obligacions del ser-
vei públic.

Ara torna a ésser un d’aquests moments. La revolució que ha provocat la digita-
lització en el camp de la comunicació obliga a establir un nou model de l’audiovisual 
català. I amb la voluntat de preservar el potent llegat rebut, es fa una reforma impor-
tant de les normes organitzatives de l’audiovisual, amb l’objectiu de liderar canvis 
profunds en aquest camp.

L’apartat IV.3 de la Resolució 306/XI, la Moció 13/XI i la Resolució 90/XII obli-
guen el Parlament a modificar les lleis del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a tornar als criteris de gover-
nança que inspiraven les lleis anteriors, és a dir, a la cultura parlamentària dels dos 
terços, d’amplis consensos. I l’obliguen a fer-ho amb urgència. Aquesta urgència res-
pon a la necessitat que es prenguin mesures ràpides sobre la governança del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Tanmateix, en aquests moments, no és possible consensuar encara un nou model per 
a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per aquest motiu, el Parlament 
ha de continuar treballant per a anar modificant el conjunt de la llei amb una visió 
de llarg termini. D’aquesta manera, presentant ara només modificacions dels articles 
que fan referència a la governança, es pretén donar resposta a dues demandes que 
semblaven antagòniques. D’una banda, la urgència respecte als aspectes relatius als 
òrgans de govern i, de l’altra, la necessitat de disposar del temps suficient per a fer 
una bona diagnosi de les reformes requerides amb vista al futur.
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Capítol I. Modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya

Article 1. Modificació de l’article 1 de la Llei 2/2000 
Es modifica l’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 

de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’autoritat reguladora indepen-

dent en l’àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada. El Consell té per-
sonalitat jurídica pública pròpia i actua amb plena independència del Govern de la 
Generalitat i de les administracions públiques en l’exercici de les seves funcions. 
El Consell té autonomia orgànica i funcional i es regeix pel que disposa aquesta 
llei, per les disposicions que la desenvolupen i pel seu estatut orgànic i de funcio-
nament.» 

Article 2. Modificació de l’article 4 de la Llei 2/2000
Es modifica l’article 4 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audio-

visual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 4. Composició
»1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per cinc membres, d’en-

tre els quals s’elegeix un president o presidenta i un vicepresident o vicepresidenta.
»2. Els membres del Consell són elegits pel Parlament per una majoria de dos 

terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, d’entre persones de 
prestigi reconegut i contrastat i amb experiència professional en el sector audio-
visual, i que ofereixin garanties plenes d’independència.

»3. El president o presidenta del Consell és elegit pel Parlament, per una majoria 
de dos terços, d’entre els membres que integren el Consell.

»4. El vicepresident o vicepresidenta del Consell és elegit pel mateix Consell 
d’entre els membres que l’integren.

»5. S’ha de garantir la representació paritària de dones i homes entre els mem-
bres del Consell, de manera que el nombre de membres de cap dels dos sexes no 
superi el 60% del conjunt de membres ni sigui inferior al 40%. Les propostes de 
candidats que facin els grups parlamentaris han de tenir en compte que, d’acord 
amb aquest principi, la composició del Consell ha de complir sempre aquest requisit.

»6. S’ha de complir la paritat de gènere entre les persones que ocupen els càrrecs 
de la presidència i la vicepresidència.

»7. Els membres del Consell han de subscriure el codi ètic i de conducta del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya.» 

Article 3. Modificació de l’article 6 de la Llei 2/2000
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Con-

sell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«2. Els membres del Consell estan subjectes al règim d’incompatibilitats i de re-

tribucions, tant pel que fa al salari com als complements, dels alts càrrecs de l’Ad-
ministració de la Generalitat. La condició de membre del Consell és incompatible 
amb la condició de membre del Parlament o del Govern, amb l’exercici de qualsevol 
càrrec d’elecció o designació polítiques, amb el desenvolupament d’activitats en les 
administracions públiques i amb l’exercici de funcions de direcció o executives en 
partits polítics, organitzacions sindicals o empresarials.» 

2. Es modifica l’apartat 4 de l’article 6 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«4. Els membres del Consell han de presentar una declaració conforme no exercei-
xen activitats professionals, mercantils o industrials que puguin ésser causa d’incom-
patibilitat o de conflicte d’interessos d’acord amb el que disposen, respectivament, els 
apartats 2 i 3 d’aquest article. També han de presentar una declaració de béns patri-
monials, amb el detall de tots els béns, els drets i les obligacions de què són titulars, a 
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la qual han d’adjuntar una còpia de la darrera declaració tributària de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques que han presentat a l’Administració tributària.»

3. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 6 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb el text següent: 

«5. El termini de presentació de les declaracions a què fa referència l’apartat 4, i 
de la documentació que s’hi adjunti, és de tres mesos a comptar de la data de presa 
de possessió, i de tres mesos a comptar de la data de cessament. Tant les declara-
cions com la documentació que s’hi adjunti s’han d’inscriure i han de constar en el 
registre propi del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.» 

Article 4. Modificació de l’article 8 de la Llei 2/2000
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, de la Llei 

del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«2. El president o presidenta té la representació legal del Consell i les facultats 

de convocar i presidir les reunions del Ple del Consell. Sens perjudici de les facul-
tats del president o presidenta, el Ple del Consell ha d’ésser convocat si així ho sol-
liciten, com a mínim, la meitat dels seus membres.»

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 

«3. Perquè el Ple del Consell es constitueixi vàlidament cal la presència, com a 
mínim, de la meitat dels seus membres. Tots els acords del Consell s’han d’adoptar 
en el Ple, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres 
per a adoptar els acords següents: 

»a) Els que són per a aprovar i modificar el reglament orgànic i de funcionament 
del Consell.

»b) Els que són per a aprovar el projecte de pressupost.
»c) Els relatius a l’atorgament, l’extinció i la modificació de llicències i altres 

títols habilitants per a operar –inclosos, si escau, els relatius a llurs transmissions, 
arrendaments i altres modalitats de cessió.

»d) La imposició de sancions molt greus.
»e) L’aprovació de l’informe anual del Consell.»
3. S’afegeix un apartat, el 3 bis, a l’article 8 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del 

Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb el text següent: 
«3 bis. A l’efecte del que estableixen els apartats 2 i 3, la meitat dels membres del 

Consell es determina pel primer nombre enter que resulti de dividir per la meitat el 
nombre de membres del Consell, d’acord amb l’article 4.1.»

4. S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 8 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb el text següent: 

«5. El Consell es relaciona amb el Parlament per mitjà de la comissió parlamen-
tària que correspongui per raó de la matèria.» 

Article 5. Modificació de l’article 15 de la Llei 2/2000
Es modifica l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, de la Llei 

del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactat de la manera següent: 
«2. El Consell ha d’elaborar i aprovar amb caràcter anual el seu projecte de pres-

supost, que ha d’ésser tramès al Govern, per mitjà de la Mesa del Parlament, perquè 
sigui integrat en els pressupostos de la Generalitat, amb la deguda singularització, 
en una secció específica independent.» 

Capítol II. Modificació de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Article 6. Modificació de l’article 7 de la Llei 11/2007
Es modifica l’article 7 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera següent: 
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«Article 7. Composició del Consell de Govern i elecció dels membres que l’inte-
gren i del president o presidenta

»1. El Consell de Govern és integrat per set membres, que han d’ésser persones 
amb mèrits professionals rellevants.

»2. Els membres del Consell de Govern són elegits pel Parlament, per una majo-
ria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris. Prèviament 
a la presentació de les propostes, els grups parlamentaris han d’haver escoltat les 
entitats i els grups més rellevants del sector audiovisual de Catalunya.

»3. El Parlament ha d’enviar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya la llista de 
candidats a formar part del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè en verifiqui la idoneïtat. El nombre de candidats de la llista pot 
ésser superior al de les vacants existents.

»4. El Consell Audiovisual de Catalunya ha de verificar la idoneïtat dels candi-
dats atenent d’una manera especial a: 

»a) L’experiència dels candidats derivada d’haver exercit funcions d’administra-
ció, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat simi-
lar en entitats públiques o privades, preferentment en el sector audiovisual.

»b) El projecte de gestió que han de presentar els candidats, que ha d’incloure ne-
cessàriament les directrius bàsiques de l’organització i de l’actuació en què, segons 
llur criteri, s’ha d’inspirar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Aquest 
projecte ha d’ésser adequat al mandat marc de la Corporació.

»5. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de fer un informe sobre la capa-
citat i idoneïtat de cadascun dels candidats a ocupar el càrrec valorant de manera 
concreta els requisits a què fa referència l’apartat 4. Aquests informes han d’ésser 
tramesos al Parlament abans de la compareixença i l’examen públic dels candidats 
davant la comissió parlamentària que correspongui. Una vegada acomplerts aquests 
tràmits, el Parlament elegeix els membres del Consell de Govern d’acord amb el que 
estableix l’apartat 2.

»6. El president o presidenta del Consell de Govern és elegit pel Parlament, per 
una majoria de dos terços, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, 
d’entre els membres que integren el Consell de Govern.

»7. En els supòsits a què fa referència l’article 9.5, el membre substitut és elegit 
pel Parlament d’acord amb el procediment que estableix aquest article.

»8. El vicepresident o vicepresidenta del Consell de Govern, que és elegit pel 
mateix Consell de Govern d’entre els seus membres, exerceix les funcions que de-
termina l’article 13 bis.

»9. S’ha de garantir la representació paritària de dones i homes entre els mem-
bres del Consell de Govern, de manera que el nombre de membres de cap dels dos 
sexes no superi el 60% del conjunt de membres ni sigui inferior al 40%. Les pro-
postes de candidats que facin els grups parlamentaris han de tenir en compte que, 
d’acord amb aquest principi, la composició del Consell de Govern ha de complir 
sempre aquest requisit.

»10. S’ha de complir la paritat de gènere entre les persones que ocupen els càr-
recs de la presidència i la vicepresidència.»

Article 7. Modificació de l’article 8 de la Llei 11/2007
Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«2. Els membres del Consell de Govern tenen la condició d’alts càrrecs de la 
Generalitat i estan subjectes a llur règim retributiu, tant pel que fa al salari com als 
complements.»
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Article 8. Modificació de l’article 10 de la Llei 11/2007
Es modifica l’apartat 2 de l’article 10 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«2. El president o presidenta del Consell de Govern pot ésser separat del càrrec 
pel Ple del Parlament, per una majoria de dos terços i a iniciativa del Consell de Go-
vern acordada per dos terços dels seus membres amb la consideració prèvia de la co-
missió de control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.»

Article 9. Modificació de l’article 11 de la Llei 11/2007
1. Es modifica la lletra f de l’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactada de la manera 
següent: 

«f) Aprovar la proposta de contracte programa observant els convenis col·lectius 
de les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, garantir la par-
ticipació dels representants dels treballadors en l’informe previ preceptiu i vetllar 
perquè el contracte programa s’adeqüi al mandat marc aprovat pel Parlament.»

2. Es modifica la lletra k de l’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactada de la manera 
següent: 

«k) Aprovar, a proposta del president o presidenta, el règim retributiu del per-
sonal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses 
filials, i observar les obligacions de transparència de les retribucions del personal di-
rectiu i del personal exclòs dels convenis de les empreses de la Corporació, i també 
del personal d’empreses externes que presten serveis a la Corporació.» 

3. S’afegeix una lletra, la y, a l’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 

«y) Elaborar, executar i avaluar dos plans estructurals: un pla de participació, 
que fomenti la col·laboració dels treballadors en l’elaboració de l’estratègia empresa-
rial i en l’organització dels processos productius; i un pla de funcions, que defineixi 
les estructures internes adients.»

4. S’afegeix una lletra, la z, a l’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 

«z) Regular i establir les regles pertinents per a convocar, tramitar i resoldre els 
procediments públics de selecció de candidats per a cobrir el càrrec de director o 
directora dels mitjans que gestionen el servei públic de comunicació audiovisual i, 
si escau, de l’altre personal directiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals i de les seves empreses filials.» 

Article 10. Modificació de l’article 13 de la Llei 11/2007
S’afegeix una lletra, la v, a l’article 13 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 
«v) Vetllar per garantir que les empreses proveïdores de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals compleixen la legislació vigent pel que fa als drets laborals, 
i també per a garantir que els imports econòmics dels contractes d’aquestes empre-
ses, especialment les contractades per a assumir produccions externes o les associa-
des, compleixen les obligacions de transparència.» 

Article 11. Modificació de l’article 16 de la Llei 11/2007 
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 16 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera 
següent: 

«2. El Consell Assessor de Continguts i Programació és integrat per setze mem-
bres, elegits pel Parlament d’entre persones de prestigi reconegut, els quals han de 
representar la pluralitat de la societat catalana. Han d’haver-hi representats, com a 
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mínim, els sectors professionals, els sectors educatius i les associacions cíviques, 
culturals i d’usuaris i els treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals. Els membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació han d’és-
ser elegits pel Ple del Parlament per una majoria de dos terços.»

2. Es modifica la lletra b de l’apartat 3 de l’article 16 de la Llei 11/2007, de l’11 
d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactada 
de la manera següent: 

«b) Convocar el Consell Assessor, a instància pròpia o del Consell de Govern, o 
a petició de la meitat dels membres del Consell Assessor, presidir i ordenar les ses-
sions del Ple i vetllar perquè s’executin les decisions que pren.»

Article 12. Modificació de l’article 17 de la Llei 11/2007 
Es modifica l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«2. Per a exercir les funcions consultives que li corresponen, el Consell Assessor 
de Continguts i de Programació ha d’elaborar un reglament de funcionament intern, 
que ha de regular el procediment per a l’elecció del president o presidenta, el règim 
de sessions i el procediment per a l’adopció d’acords.»

Article 13. Addició de l’article 18 bis a la Llei 11/2007
S’afegeix un article, el 18 bis, a la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corpora-

ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 
«Article 18 bis. Elecció dels directors dels mitjans que gestionen el servei
»1. Els directors dels mitjans que gestionen el servei públic de comunicació 

audio visual a què fa referència l’article 18.1 són elegits d’acord amb el procediment 
següent: 

»a) El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha 
de regular i convocar un procediment públic de selecció de candidats per a cobrir el 
càrrec de director o directora dels mitjans.

»b) La convocatòria ha d’especificar els mèrits a valorar, entre els quals s’ha de 
considerar d’una manera especial l’experiència en l’exercici de funcions d’adminis-
tració, d’alta direcció, de control o d’assessorament, o funcions de responsabilitat 
similar, en entitats públiques o privades, preferentment del sector audiovisual o dels 
mitjans de comunicació.

»c) El procés de selecció ha d’incloure obligatòriament una proposta d’objectius, 
que han de presentar els candidats, sobre l’organització i l’actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, tenint en compte el contracte programa.

»2. Correspon al Consell de Govern resoldre el procediment de selecció. Per a 
resoldre’l, el Consell de Govern pot comptar amb la participació d’experts indepen-
dents de prestigi reconegut en el sector audiovisual, designats d’acord amb els crite-
ris establerts per les normes que regulen el procediment públic de selecció.

»3. El nomenament i la separació dels directors dels mitjans que gestionen el 
servei públic de comunicació audiovisual es fa d’acord amb el que estableix l’article 
11.d.» 

Article 14. Modificació de l’article 20 de la Llei 11/2007
S’afegeix un apartat, el 7, a l’article 20 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 
«7. A les persones amb contracte d’alta direcció els és aplicable el mateix règim 

retributiu que el dels membres del Consell de Govern.» 

Article 15. Modificació de l’article 34 de la Llei 11/2007
Es modifica l’apartat 2 de l’article 34 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactat de la manera se-
güent: 
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«2. Els càrrecs directius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i 
de les seves empreses filials se sotmeten al control de la comissió parlamentària 
corresponent, per mitjà dels procediments establerts pels articles 192 i següents del 
Reglament del Parlament de Catalunya, sens perjudici del control directe sobre el 
president o presidenta de la Corporació com a màxim responsable de l’entitat.» 

Disposició addicional. Igualtat i paritat de gènere
Els òrgans a què fa referència aquesta llei no es poden constituir fins que no es 

compleixi el que determina la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de do-
nes i homes, i el que estableix la present llei en matèria d’igualtat i paritat de gènere.

Disposició transitòria. Renovacions pendents
El sistema d’elecció parlamentària dels membres del Consell de l’Audiovisual 

de Catalunya, del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, dels presidents d’ambdós organismes i dels membres del Consell Assessor 
de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
establert per aquesta llei és aplicable a les renovacions de càrrecs pendents de fer en 
el moment que entri en vigor.

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.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; el president de la Comissió,  

Jean Castel Sucarrat

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Enmienda 1
GP de Ciutadans (1)
De supressión del artículo 1 

Enmienda 2
GP de Ciutadans (2)
De adición de un artículo 1 bis 

Artículo 1 bis. Inicio del procedimiento de supresión del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya 

1. El Parlament estudiará la derogación de la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya y el capítulo II del título VII de la Ley 22/2005, 
de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Catalunya y la supresión del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya en el plazo más breve posible desde la entra-
da en vigor de la presente Ley.

2. Desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya encargará la función inspectora y supervisora de la adecuación de los 
contenidos a la legalidad de los prestadores del audiovisual público a una entidad 
efectivamente independiente y autónoma como es la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia, con la cual la Generalitat de Cataluña deberá formalizar 
el correspondiente convenio.»
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM

Esmena 40
GP de Catalunya en Comú Podem (8)
D’addició d’un punt 9 bis a l’article 2

9 bis) Es modifica la lletra d) de l’article 21 de la Llei 11/2007, d’11 d’octubre, 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que resta redactada de la se-
güent manera: 

d) Establir les quotes de producció exigides per la normativa europea, l’estatal 
i la catalana, així com pels acords de producció interna recollits en els convenis 
col·lectius de les empreses de la CCMA, que ha de complir cada mitjà, i també els 
criteris de selecció. Aquests criteris tindran en compte que les empreses seleccio-
nades compleixin la legislació vigent pel que fa als drets laborals dels treballadors 
i treballadores i els codis deontològics professionals.

Esmena 54
GP de Catalunya en Comú Podem (10)
D’addició d’una disposició addicional primera

Disposició addicional primera
En el termini de 6 mesos, el Govern determinarà, per via reglamentària, les con-

dicions en les quals es poden prestar serveis de comunicació audiovisual sense ànim 
de lucre, i més concretament, el règim aplicable a les llicències i a la comunicació 
prèvia, donant compliment al que preveu l’article 70 de la Llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, de reserva d’un espai pú-
blic de comunicació per als serveis de comunicació per part d’entitats sense ànim de 
lucre, amb criteris que garanteixin la igualtat, la llibertat i la concurrència d’acord 
amb el que es determini per reglament.

Esmena 55
GP de Catalunya en Comú Podem (11)
D’addició d’una disposició addicional segona

Disposició addicional segona
En el termini de 6 mesos el Govern promourà els canvis reglamentaris pertinents 

per a regular que per a accedir a ajudes públiques, qualsevol mitjà de comunicació 
haurà d’acreditar que compleix la legislació vigent pel que fa als drets laborals dels 
treballadors i treballadores i els codis deontològics professionals.

Així mateix el Govern farà públiques les subvencions que destina als diferents 
mitjans de comunicació privats, especificant la quantia total i desagregada, així com 
la raó o motiu de la despesa realitzada.»

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT

Esmena 57
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
D’addició d’una disposició addicional tercera

Disposició addicional tercera 
Les figures de co-presidència del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i del 

Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals referides a 
la present norma s’entendran que ostenten les mateixes funcions i característiques 
de les referides a president o presidenta.



plE 41
23 d’octubre de 2019

13 Dossier

Punt 3 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 14/2019, del 17 de setembre, pel qual s’autoritza la creació 
de 750 places del Cos de Mossos d’Esquadra i de 250 places del Cos 
de Bombers de la Generalitat de Catalunya
203-00022/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 46237 i 46771 / Coneixement: Mesa del parlament, 01.10.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 1 d’octubre de 2019, ha 
pres coneixement del Decret llei 14/2019, del 17 de setembre, pel qual s’autoritza 
la creació de 750 places del Cos de Mossos d’Esquadra i de 250 places del Cos de 
Bombers de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC 7963, i ha manifestat 
que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que es-
tableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 20 de setembre de 
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 17 de setembre de 2019 s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller d’Interior, s’aprova la iniciativa SIG19INT1277 - Pro-

jecte de decret llei pel qual s’autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos 
d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el vicepresident del Govern i con-
seller d’Economia i Hisenda, i el conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública.»

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

Decret llei 14/2019, de 17 de setembre, pel qual s’autoritza la creació 
de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de 
Bombers de la Generalitat de Catalunya.

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
Les polítiques de contenció de la despesa que l’Administració de la Generalitat 

de Catalunya ha hagut d’aplicar en els exercicis pressupostaris anteriors han limitat 
significativament l’aprovació d’ofertes d’ocupació pública per a la incorporació de 
personal nou a l’Administració de la Generalitat.

Aquesta situació ha incidit especialment en els serveis públics transcendentals 
de la seguretat i de les emergències, atès que s’han vist afectades tant la planti-
lla de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra com la plantilla del cos de 
Bombers de la Generalitat per la manca d’incorporacions de nous efectius. Davant 
d’aquest dèficit estructural que s’ha generat en aquestes plantilles, es va dictar el 
Decret llei 8/2018, de 20 de desembre, pel qual s’autoritza la creació de 750 places 
del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de 
Catalunya.
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Tanmateix, la solució d’aquest dèficit requereix noves mesures excepcionals per 
tal de procedir amb urgència a la creació de noves places del cos de Mossos d’Es-
quadra, amb l’objectiu de reforçar-lo fins a assolir el nombre d’efectius acordat per la 
Junta de Seguretat de Catalunya l’any 2006, i del cos de Bombers de la Generalitat 
de Catalunya, per cobrir les mancances estructurals que arrossega i que estan reco-
llides en el Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments 2017-2022 i en l’Acord entre el Departament d’Interior i les organit-
zacions sindicals representatives del cos de Bombers, sobre les condicions laborals 
dels funcionaris del cos de Bombers de la Generalitat per al període 2019-2022, ra-
tificat per l’Acord del Govern de 28 de maig de 2019.

Així doncs, resulta del tot inajornable, amb caràcter d’urgència, la creació 
d’aquestes noves places i l’aprovació immediata d’una oferta parcial d’ocupació pú-
blica per a una prestació adequada dels serveis públics de seguretat i d’emergències, 
atès que es tracta de cossos que atenen les necessitats de seguretat i protecció de les 
persones i béns del tot essencials en la nostra societat.

És per això que, a l’efecte d’atendre les esmentades necessitats del cos de Mossos 
d’Esquadra i del cos de Bombers, i complir el Pla de Govern de la XII Legislatura, 
aprovat el 25 de setembre de 2018, els compromisos adquirits pel Govern en seu par-
lamentària i les mocions aprovades pel Parlament de Catalunya (Moció 35/XII, de 
18 de desembre de 2018; Resolució 287/XII, de 13 de febrer de 2019; i Resolució 
356/XII, de 27 de març de 2019 i d’acord amb l’Informe del Síndic de Greuges de 
maig de 2019 sobre «El cos de Bombers de la Generalitat i el sistema d’emergèn-
cies», en què posa de manifest la necessitat de reforçar amb caràcter d’urgència el 
cos de Bombers, escau procedir a la creació de 750 places de la categoria de mos-
so/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra i de 250 places per al cos de 
Bombers de la Generalitat.

La situació pressupostària actual és la de pròrroga de la Llei 4/2017, del 28 de 
març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, formalitzada mit-
jançant el Decret 273/2018, de 20 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris 
d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2017, mentre no entrin en vigor els del 2019, per la qual cosa les dotacions i crèdits 
previstos són els que consten a la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya.

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 
–prorrogada per l’Acord del Govern de l’Estat, adoptat el 28 de desembre de 2018, 
que estableix els criteris d’aplicació de la pròrroga per al 2019–, regula a l’article 
19 l’oferta d’ocupació pública i, concretament, a l’apartat setè del precepte esmentat 
s’atribueix el caràcter de legislació bàsica, entre d’altres, als apartats u i sis.

L’apartat u de l’article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, permet una taxa de re-
posició d’efectius per a determinats sectors del 100 per cent, entre els quals inclou el 
personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis (article 19.u.3.G). Així ma-
teix, l’apartat u.5 de l’article 19 permet una taxa de reposició d’efectius del 115 per 
cent en relació amb els cossos de policia autonòmica.

Pel que fa a l’apartat sis de l’article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, estableix 
que «la taxa de reposició d’un o diversos sectors o col·lectius prioritaris es podrà 
acumular en altres sectors o col·lectius prioritaris. A aquest efecte es consideren 
prioritaris, per a totes les administracions públiques, els sectors i col·lectius enume-
rats a l’article 19, apartats u.3 i u.5. Igualment, la taxa de reposició dels sectors no 
prioritaris es pot acumular en els sectors prioritaris».

L’article 2.1 del Decret llei 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del 
sector públic, en matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària, 
convalidat per la Resolució 272/XII del Parlament de Catalunya (DOGC núm. 7810, 
de 14.2.2019), autoritza l’aprovació d’ofertes d’ocupació pública conformades amb 
les vacants dotades en el pressupost prorrogat sempre que la provisió de les quals es 
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consideri inajornable i prioritària per al funcionament correcte dels serveis públics 
i de conformitat amb el que s’estableix sobre limitacions derivades de les taxes de 
reposició establertes a la normativa bàsica aplicable. L’article 2.3 estableix que el 
contingut d’aquest article en cap cas pot comportar un increment dels crèdits de les 
despeses de personal prorrogades.

L’article 5 de la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos le-
gals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre, atribueix al Govern de la Generalitat la competència per 
aprovar l’oferta d’ocupació pública, i l’article 25 del mateix text determina que el 
Govern pot autoritzar l’aprovació successiva d’ofertes parcials d’ocupació pública 
dins el mateix exercici pressupostari, per tal de garantir el funcionament adequat 
dels serveis.

Per tal que el Govern pugui aprovar aquesta oferta parcial d’ocupació pública, es 
procedeix a l’acumulació de les taxes de reposició d’efectius corresponents a altres 
sectors o col·lectius a les taxes del cos de Mossos d’Esquadra i del cos de Bombers, 
com a sectors que s’han de cobrir amb caràcter prioritari d’acord amb la classifica-
ció que fa l’article 19, apartat sis, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol. En aquest sentit, 
la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de Bom-
bers de la Generalitat de Catalunya s’ajusta a les taxes de reposició esmentades, té la 
cobertura pressupostària necessària i esdevé una necessitat imperiosa a la qual cal 
donar compliment de manera inajornable.

A la vista del marc normatiu bàsic estatal en matèria de pressupostos i del Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i per tal de donar cobertura amb caràcter d’urgèn-
cia als llocs dels cossos de seguretat i d’emergències de la Generalitat de Catalunya, 
el Govern ha de procedir a l’aprovació de la corresponent oferta parcial d’ocupació 
pública per al 2019 en relació amb les places necessàries per donar cobertura a les 
necessitats urgents esmentades.

Aquest Decret llei ha d’entrar en vigor el mateix dia en què es publiqui, per raó 
de la matèria i de la seva especial urgència.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida a l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia, a proposta del conseller d’Interior, del vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda, i del conseller de Polítiques Digitals i Administració Públi-
ca, i d’acord amb el Govern

Decreto: 

Article 1. Creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 
pla ces del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, per a l’any 
2019
S’autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra, de la catego-

ria de mosso/a de l’escala bàsica, i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat 
de Catalunya, de la categoria de bomber/a de l’escala bàsica, per a l’any 2019, que 
comptaran amb l’adequada dotació pressupostària.

Article 2. Oferta parcial d’ocupació pública per a l’any 2019
El Govern ha de procedir a l’aprovació de l’oferta parcial d’ocupació pública per 

a l’any 2019 de les places necessàries per donar cobertura a les necessitats urgents 
manifestades.
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Disposicions finals

Primera. Autorització al departament competent en matèria d’economia 
i finances
S’autoritza el departament competent en matèria d’economia i finances a realit-

zar les modificacions pressupostàries necessàries per al compliment del que s’esta-
bleix en aquesta norma.

Segona. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 
cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 17 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; Miquel Buch  
i Moya, conseller d’Interior; Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digi-
tals i Administració Pública

Antecedents del Decret llei
1. Comunicació al Secretari del Govern d’inici de tramitació del Decret llei.
2. Text del Decret llei, versió catalana.
3. Text del Decret llei, versió castellana.
4. Memòria justificativa.
5. Informe jurídic.
6. Informe de la Direcció General de Funció Pública.
7. Informe pressupostari.
8. Certificat de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Punt 12 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emergència 
climàtica
302-00145/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 48456 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 l’emergència climàtica (tram. 300-00172/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de crear una Comissió Par-

lamentària de Seguiment del Canvi Climàtic.
El Parlament de Catalunya, insta al Govern a: 
2. Presentar en el termini de sis mesos un informe de la petjada de carboni de 

Catalunya, en el que es tinguin en compte les importacions i exportacions.
3. Presentar en el termini de vuit mesos els pressupostos de carboni per als pe-

ríodes 2021-2025 i 2026-2030.
4. Elaborar i presentar en el termini d’un mes un decret llei de derogació del De-

cret 147/2009.
5. Presentar al Parlament el projecte de llei de l’impost sobre les activitats eco-

nòmiques que generen gasos amb efecte d’hivernacle, de manera que el Parlament 
pugui aprovar la llei corresponent i l’impost pugui entrar en vigor el 2021.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49283, 49303 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament: 22.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 49283, 49303)

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 l’emergència climà-
tica (tram. 302-00145/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1, que quedaria redactat de la següent manera

El Parlament de Catalunya es declara en situació d’emergència climàtica, i en 
conseqüència, manifesta la necessitat de crear una Comissió Parlamentària de Se-
guiment de l’emergència climàtica.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 2

Presentar en el termini de sis mesos, una vegada es disposi dels pressupostos de 
carboni, un informe de la petjada de carboni de Catalunya, en el que es tinguin en 
compte les importacions i exportacions.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 3

Presentar en el termini de vuit mesos durant el 2020 els pressupostos de carboni 
per al períodes 2021-2025 i 2026-2030.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 4

Elaborar i presentar en el termini d’un mes de tres mesos un decret llei de de-
rogació del Decret 147/2009 d’impuls de les energies renovables, amb l’objectiu 
d’avançar cap a un model energètic desnuclearitzat, 100% renovable i democràtic 
amb la participació ciutadana.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar al Govern de l’Estat a: 
- A territorialitzar els ingressos obtinguts de la subhasta de drets d’emissió de de 

gasos d’efecte hivernacle, així com de l’impost sobre els gasos fluorats, per tal que 
aquests ingressos es puguin incorporar al Fons Climàtic creat per la Llei 16/2107.

- A desenvolupar un pla d’electrificació progressiva dels ports de la seva compe-
tència situats a Catalunya, per tal de facilitar la connexió a la xarxa elèctrica local 
dels vaixells amarrats. 

- L’execució dels plans de millora de la infraestructura de Rodalies i Regionals 
per fer efectiva una millora del servei de tren de Rodalies i Regionals, pel que fa a 
freqüències, velocitat comercial, informació i qualitat del servei, amb la qual cosa 
es reduiran de manera dràstica les actuals ineficiències del servei i la manca de fi-
abilitat.

- La priorització d’inversions ferroviàries consensuades en el marc de la Taula 
Estratègica del Corredor Mediterrani, les quals han de permetre actuacions en in-
fraestructures i l’impuls de la millora dels serveis de mercaderies que, com l’auto-
pista ferroviària i l’execució i connexió de noves terminals intermodals, han de fer 
realitat el traspàs modal del transport de mercaderies per carretera cap al mode 
ferroviari.

- La modificació del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària, amb la creació de la tipificació d’una infracció específica 
per l’incompliment de les mesures especials d’ordenació de la circulació per raons 
mediambientals, que podrà tenir la consideració de greu o molt greu i la inclusió 
d’un article específic que reguli les restriccions mediambientals.

- La modificació del vigent article 37 del Reglament general de circulació, or-
denació especial de trànsit per raons de seguretat o fluïdesa de la circulació, en el 
sentit de preveure la possibilitat d’establir mesures d’ordenació de la circulació per 
raons mediambientals.

- La revisió de l’impost especial sobre carburants per a vehicles tipus turisme, 
per tal de no continuar afavorint la compra de vehicles dièsel.
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- L’increment del finançament del transport públic d’acord amb l’equiparació 
de l’àmbit de serveis integrats amb l’àmbit de serveis finançats i amb aportacions 
addicionals per a la millora de la qualitat de l’aire i per a la reducció d’emissions.

- La tramitació necessària, a escala estatal i comunitària, perquè, durant un pe-
ríode de cinc anys, l’adquisició de vehicles elèctrics tingui un IVA superreduït del 4%.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC
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Punt 13 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els residus 
plàstics
302-00149/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 48618 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre els residus plàstics (tram. 300-00175/12).

Catalunya necessita una nova llei de residus. Una llei que el Govern, en la legis-
latura anterior, s’havia compromès a aprovar enguany i que aquest Govern encara 
no ha presentat al Parlament de Catalunya.

Avui es recicla a Catalunya pràcticament el mateix que fa una dècada. Estem 
doncs davant d’una política de residus obsoleta e incapaç de fer avançar el país cap 
a un ús sostenible i circular dels recursos.

La gestió de residus, la seva transformació en recursos en el sí d’una economia 
circular, és un repte ecològic i també de salut pública. Cal doncs, abordar la neces-
sitat d’aprovar una nova llei de residus que sigui valenta i garanteixi el compliment 
dels objectius europeus en la matèria.

Que restableixi la jerarquia marcada per les directives europees. Prioritzant, per 
aquest ordre, la reducció de la producció de residus, la seva reutilització i la millora 
de la recollida selectiva. I, minimitzant el màxim possible la incineració i l’aboca-
ment com a destinació final dels residus.

Cal aplicar aquesta jerarquia de forma justa fent efectiva la responsabilitat 
amplia da dels productors i el principi de «qui contamina paga» que permeti des-
plaçar la responsabilitat de les esquenes de la ciutadania basada exclusivament 
en el consum a una responsabilitat justa e integral en tot el cicle de vida dels re-
cursos.

Per últim, cal també empendre mesures valentes per acabar amb la generació 
supèrflua de residus. Cal prohibir la generació d’envasos plàstics d’un sol us i de 
productes que contingui nanoplàstics i microplàstics.

En definitiva, instem al Govern de la Generalitat a situar-se a assumir el repte 
ecològica i de salut pública que viu avui Catalunya en matèria de residus i a legislar 
per a no tornar a incomplir els objectius europeus, com farem aquest 2020.

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar durant el primer trimestre de l’any 2020 un nou Projecte de Llei en 

matèria de residus que incorpori com a mínim les següents consideracions: 
a. La prohibició de la venta de productes plàstics d’un sol ús, tant en comerç 

tradicional com digital, com són les bosses de plàstic lleugeres, coberts de plàstic, 
càpsules monodosi i d’altres productes substituïbles per productes reutilitzables i/o 
compostables.

b. La prohibició de la distribució i venda de productes que contenguin microplàs-
tics i nanoplàstics.

c. La prohibició de versions no reutilitzables i no recarregables de productes per 
als quals hi hagi una alternativa viable de producció.
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d. L’establiment de sistemes de responsabilitat ampliada del productor de pro-
ductes que es converteixen en residus mitjançant sistemes integrats de gestió o de 
depòsit, devolució i retorn.

2. Presentar davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat els resultats 
d’enguany del Pla d’acció per a la prevenció del malbaratament alimentari a Cata-
lunya (2019-2020).

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP  CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48928, 49281, 49282 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament: 22.10.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 48928)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els residus plàstics (tram. 302-
00149/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra b del punt 1

1. b. La prohibició de la distribució i venda de productes que contenguin micro-
plàstics i nanoplàstics. I realitzar un calendari en el qual, progressivament, es subs-
titueixin els productes que continguin substàncies perjudicials, tant pel medi com 
per la salut humana com per d’altres, que prèviament hagin estat testades en labo-
ratori.

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

Nou punt. Incloure en la nova llei de residus informació referent a les substàn-
cies químiques que es troben en els plàstics, sobretot les conegudes com EDCs i 
que poden ser molt perjudicials pel benestar de les persones i el sistema de salut 
pública.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2019

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 49281)

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

do del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els residus plàstics (tram. 302-
00149/12).
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Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificació a la lletra c) del punt 1

1.c) Promoure l’alternativa de productes reutilitzables i recarregables respecte a 
versions no reutilitzables.

Palacio del Parlamento, 21 de octubre de 2019

Lorena Roldán Suárez Francisco Javier Domínguez Serrano
Portavoz del GP Cs Diputado del GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 49282)

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 els residus plàstics 
(tram. 302-00149/12).

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

Presentar durat el primer semestre de l’any 2020 un nou Projecte de Llei en ma-
tèria de residus que incorpori l’adaptació de la Directiva (UE) 2019/904 del Parla-
ment Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, relativa a la reducció de l’impacte 
de determinats productes de plàstic al medi ambient; i que es tingui en compte, com 
a mínim, l’estudi d’aquests objectius inicials orientats a l’eliminació dels residus 
plàstics: com a mínim les següents consideracions:

a. La prohibició de la venta de productes plàstics d’un sol ús, tant en comerç 
tradicional com digital, com són les bosses de plàstic lleugeres, coberts de plàstic, 
càpsules monodosi i d’altres productes substituïbles per productes reutilitzables i/o 
compostables.

b. La prohibició de la distribució i venda de productes que contenguin microplàs-
tics i nanoplàstics.

c. La prohibició de versions no reutilitzables i no recarregables de productes per 
als quals hi hagi una alternativa viable de producció.

d. L’establiment de sistemes de responsabilitat ampliada del productor de pro-
ductes que es converteixen en residus mitjançant sistemes integrats de gestió o de 
dipòsit, devolució o retorn.

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

Presentar davant la comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, durant el primer 
trimestre de 2020, els resultats d’enguany del Pla d’acció per a la prevenció del mal-
baratament alimentari a Catalunya (2019-2020).

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

Instar al Govern de la Generalitat a crear un grup de treball sobre la millora de 
la gestió dels residus d’envasos i del seu finançament, en el marc de l’economia cir-
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cular a Catalunya amb l’objectiu de compartir informació, efectuar un debat sobre 
el tema i extreure unes conclusions consensuades.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC
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Punt 14 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cobertura del 
servei públic de salut en l’àmbit rural
302-00144/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 48278 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 15.10.2019

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 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la In-
terpel·lació al Govern sobre la cobertura del servei públic de salut en l’àmbit rural 
(tram. 300-00174/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Planteja la necessitat de disposar d’un projecte integral de país, per part del 

Govern, amb accions i finançament concrets, per contrarestar la despoblació, em-
pobriment i envelliment que pateixen moltes de les comarques rurals de Catalunya.

2. Insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Aprofundir i accelerar les tasques de la Comissió Interdepartamental sobre 

Despoblament Rural per analitzar i fer propostes per fer front a la despoblació, po-
tenciant el desenvolupament econòmic i social i garantint els serveis públics de salut 
per atendre a la realitat demogràfica.

b. Donar resposta als reptes actuals i futurs en salut, fruits dels canvis demogrà-
fics i socials, incorporant la planificació sanitària dins de la planificació global del 
Govern de la Generalitat en el territori, en termes d’infraestructures viàries, tecno-
lògiques.

c. Crear un grup de treball i estudi en el si del Departament de Salut per plante-
jar mesures concretes i determinar un calendari d’actuació i els recursos necessaris, 
preveient una primera dotació pressupostària per l’any 2020.

d. Reorganitzar les plantilles de facultatius i infermeria per reforçar l’atenció pri-
mària i comunitària en el medi rural, fent un estudi de les zones i places de difícil 
cobertura, i del número de jubilacions que es produiran en els proper cinc anys en 
el territori.

e. Determinar com a prioritàries les places de medicina familiar i comunitària i 
d’especialistes que siguin determinades com de difícil cobertura, d’acord amb l’es-
tudi expressat en el punt anterior.

f. Introduir, dins la determinació d’una plaça com a prioritària, per difícil co-
bertura: 

i. La flexibilització de les retribucions, establint un complement retributiu espe-
cífic per lloc de difícil cobertura.

ii. Els contractes no inferiors a un any.
iii. L’accés a Plans de Formació continuada amb planificació d’estades en altres 

centres assistencials.
iv. L’estudi d’altres mecanismes o incentius que permetin l’adhesió dels i les pro-

fessionals a les places del món rural.
g. Estudiar mecanismes de telemedicina per combatre l’aïllament professional 

dels i les professionals del món rural.
h. Establir mecanismes de comunicació i interrelació entre professionals i cen-

tres assistencials de segon i tercer nivell, de manera que eviti desplaçaments inne-
cessaris dels i les pacients.
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i. Prestigiar la figura del metge rural, i facilitar que els MIR facin una part dels 
rotatius en àmbits rurals.

j. Establir mecanismes fixes de col·laboració entre els centres de referència hos-
pitalari i els centres assistencials i hospitalaris de l’àmbit rural, per tal que els espe-
cialistes es desplacin uns dies determinats per donar cobertura des de la proximitat 
i estalviar desplaçaments als i les pacients.

k. Establir una Delegació de Salut i Gerència del CatSalut a l’Alt Pirineu, atenent 
que és la única vegueria que no en disposa.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49275, 49280 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament: 22.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 49275)

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 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cobertura del 
servei públic de salut en l’àmbit rural (tram. 302-00144/12).

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

2. b. Seguir treballant per a donar resposta als reptes actuals i futurs en salut, 
fruits dels canvis demogràfics i socials, incorporant la planificació sanitària dins de 
la planificació global del Govern de la Generalitat com un abordatge de col·labora-
ció per millorar la salut de tothom.

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

2. c. Elaborar en el si del Departament de Salut per plantejar mesures concretes 
i determinar un calendari d’actuació per millorar l’accessibilitat als serveis sanitaris 
a les zones rurals.

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

2. d. Valorar la reorganització de les plantilles de facultatius i infermeria per re-
forçar l’atenció primària i comunitària en el medi rural, tenint en compte les zones i 
places de difícil cobertura, i del número de jubilacions que es produiran en els pro-
per cinc anys en el territori.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

2. e. Promoure, en els sistemes de selecció in contractació, i en els àmbits de ne-
gociació col·lectiva que correspongui, facilitats per a la cobertura de les places de 
les places de medicina familiar i comunitària i d’especialistes que sigui determi-
nades com de difícil cobertura, d’acord amb l’estudi expressat en el punt anterior.

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

2. g. Avançar en la implementació de mecanismes com la telemedicina que per-
metin combatre l’aïllament professional dels i les professionals del món rural.

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

2. h. Establir nous mecanismes i noves eines de comunicació i interrelació entre 
professionals i centres assistencials de segon i tercer nivell, de manera que es pres-
tin millors serveis i es puguin evitar desplaçaments innecessaris dels i les pacients.

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

2. i. Prestigiar la figura del metge rural i continuar vetllant perquè els MIR fa-
cin la rotació en àmbits rurals prevista en el seu programa oficial de l’especialitat.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició 

2. j. Establir nous mecanismes fixes de col·laboració entre els centres de referèn-
cia hospitalari i els centres assistencials i hospitalaris de l’àmbit rural, per tal que els 
especialistes es desplacin uns dies determinats per donar cobertura des de la proxi-
mitat i estalviar desplaçaments als i les pacients.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. k. Assegurar que la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran tingui una dotació 
adequada de recursos sanitaris d’atenció primària i d’atenció especialitzada per 
atendre les necessitats de la població.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 49280)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grupo 

Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del 
Reglamento del Parlamento, presenta las siguientes enmiendas a la Moció subse-



plE 41
23 d’octubre de 2019

27 Dossier

güent a la interpel·lació al Govern sobre la cobertura del servei públic de salut en 
l’àmbit rural (tram. 302-00144/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado l) al artículo 2.

Elaborar y difundir un protocolo de prevención y actuación en el ámbito sanita-
rio ante situaciones de acoso y desprotección que puede sufrir el personal médico, 
sanitario no facultativo y no sanitario que desarrollan su actividad en los centros de 
trabajo del Departament de Salut.

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado m) al artículo 2.

Elaborar y publicar un protocolo que garantice la cooficialidad de las lenguas 
por parte del personal médico, sanitario no facultativo y no sanitario en el ejercicio 
de su actividad profesional. 

Palacio del Parlamento, 21 de octubre de 2019

Lorena Roldán Suárez Javier Rivas Escamilla
Portavoz del GP Cs Diputado del GP Cs
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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 la salut mental
302-00146/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 48615, 48818 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre la salut mental (tram. 300-00179/12).

Moció
Els problemes de salut mental afecten un de cada quatre ciutadans de Catalunya. 

Malgrat això, el percentatge de ciutadans atesos a la xarxa de salut mental del siste-
ma sanitari públic no arriba al 3%.

Segons els estudis epidemiològics, almenys un 5% de la població pateix un tras-
torn mental sever, amb la qual cosa la situació actual no només no garanteix l’aten-
ció a tots els ciutadans que ho necessiten, sinó que ni tan sols a aquells que pateixen 
un trastorn mental sever.

Tampoc no s’ha implementat cap sistema d’avaluació de resultats en salut que 
ens informi sobre el grau amb què les intervencions proporcionades pel sistema sa-
nitari públic milloren la vida de les persones que els reben.

D’altra banda, no hi ha cap sistema establert pel CatSalut en els seus contractes 
als proveïdors que garanteixi l’equitat en l’accés als recursos a tots els ciutadans, in-
dependentment d’on visquin, ni tampoc que els tractaments que reben en els disposi-
tius de la Xarxa de Salut Mental ho fan amb les freqüències i durades recomanades 
a les guies de bona pràctica clínica i recolzats per la medicina i psicologia basades 
en l’evidència científica.

La salut mental té teòricament un enfocament comunitari, però la realitat és que 
encara ens trobem ben lluny d’una integració real dels recursos de les xarxes sanità-
ria i social, i de que hi hagi una disponibilitat real de places i recursos als dispositius 
i programes comunitaris, com són els serveis de rehabilitació psicosocial, laboral, 
centres especials de treball, clubs socials, programes de suport a la llar i altres dis-
positius dependents de la xarxa de salut mental social.

Un altre àmbit on estan pendents els avenços per part de l’Administració és en 
l’eradicació de l’estigma associat a les malalties mentals i la prevenció de la discri-
minació per aquest motiu a la nostra societat.

Alhora, les famílies, com a cuidadores principals dels afectats, no tenen prou su-
port psicoterapèutic i psicoeducatiu per part dels dispositius de les xarxes de salut i 
social per dur a terme aquestes tasques, cosa que els comporta sovint situacions de 
gran patiment. Moltes associacions d’afectats i familiars s’han hagut d’organitzar 
per proveir-se dels recursos de suport que el sistema sanitari i social no els propor-
ciona. Igualment l’atenció als supervivents tampoc no es fa dins de la cobertura i el 
finançament del sistema sanitari públic.

Per exemple, en el terreny de la prevenció del suïcidi, Catalunya no disposa d’un 
Pla de prevenció del suïcidi com sí que en disposen altres Comunitats Autònomes. 
És imprescindible la definició d’aquest pla i la seva implementació per fer front a la 
principal causa de mort evitable al nostre medi i per assolir els objectius de l’Agenda 
2030 en aquest àmbit, que és: «Reduir en un terç la mortalitat prematura per ma-
lalties no transmissibles, com és el suïcidi, mitjançant la prevenció i el tractament i 
promoure la salut mental i el benestar».
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A hores d’ara només sis de cada deu persones que consumen un suïcidi no han 
estat mai atesos en els mesos previs a algun dispositiu de la xarxa de salut mental. 
D’una banda, no s’estan aplicant programes de prevenció del suïcidi a la població 
general que han demostrat eficàcia i són vigents a altres països i, d’altra banda, quan 
amb el Codi Risc Suïcidi es detecten casos de risc, tampoc no es garanteix a tots els 
territoris que es vincularan a un programa de prevenció del suïcidi, com sí que s’està 
aplicant a algunes àrees de salut.

A dia d’avui encara ens trobem molt allunyats d’aconseguir que moltes de les ne-
cessitats en salut mental de la població estiguin cobertes, i també ben lluny del grau 
de cobertura d’altres malalties mèdiques. A més a més, el pressupost assignat a aques-
tes polítiques s’ha mantingut gairebé al mateix nivell en els últims deu anys, per la 
qual cosa considerem necessari fer avenços per tal que les polítiques en salut mental 
garanteixin a tots els ciutadans la cobertura de les seves necessitats en salut.

És necessari treballar perquè l’abordatge biopsicosocial i comunitari de la salut 
mental sigui una realitat, per integrar la visió dels usuaris i famílies juntament amb 
la dels professionals en l’avaluació dels resultats en salut, perquè les intervencions 
socials, psicoterapèutiques i psicoeducatives siguin una realitat alternativa i com-
plementària a l’abordatge farmacològic, i perquè la prevenció sigui l’eina clau del 
model d’abordatge de la salut mental.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Revisar el model actual de salut mental i dotar-lo de recursos per tal que tots 

els ciutadans de Catalunya que ho necessitin hi puguin tenir accés equitativament, 
independentment del territori on visquin i de quina sigui la seva condició clíni-
ca, des d’un model que prioritzi la prevenció, s’apliqui en clau comunitària, posi a 
l’abast del ciutadà eines terapèutiques com són la psicoteràpia, la psicoeducació i les 
intervencions socials comunitàries amb la freqüència i la intensitat que han demos-
trat eficàcia, garanteixi el suport a les famílies i incorpori un sistema d’avaluació de 
resultats en salut que doni veu als usuaris (pacients i familiars) en l’avaluació.

2. Treballar en els següents aspectes per crear un marc clar d’informació i de 
transparència en la nova configuració de la política de salut mental: 

a) Definir urgentment la Cartera de Serveis en Salut Mental, especificant les 
prestacions amb cobertura per part del sistema sanitari públic i la seva durada i fre-
qüència amb visió comunitària, basada en la prevenció, que garanteixi l’accés a in-
tervencions psicoeducatives i psicoterapèutiques i en què participin activament els 
usuaris i les seves famílies en la presa de decisions i en l’avaluació dels resultats en 
salut.

b) Publicar en el termini de sis mesos l’actualització de l’Atles de Salut Mental de 
Catalunya amb les dades relatives als recursos disponibles a cada territori i les ràtios 
de programes, places i professionals disponibles a cada un d’ells.

c) Garantir l’equitat en l’accés als recursos, programes i tractaments de la Xarxa 
de Salut Mental a tots els ciutadans, independentment del territori en el qual vis-
quin, i que aquestes intervencions es duen a terme amb la freqüència i intensitat que 
han demostrat eficàcia en les guies de bona pràctica clínica de medicina i psicologia 
basades en l’evidència científica.

d) Garantir l’accés a programes psicoeducatius, psicoterapèutics i de suport a 
les famílies dels usuaris en seguiment en els dispositius de la xarxa de salut mental 
pública.

e) Garantir la participació dels usuaris i les seves famílies en els plans terapèu-
tics individualitzats per incorporar la seva visió en la presa de decisions relativa al 
seu projecte vital.

f) Implementar la integració dels recursos sanitaris i socials per millorar la co-
ordinació entre els dispositius dependents dels dos departaments (Salut i Treball, 
Afers Socials i Famílies) a tots els territoris.
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g) Desenvolupar el programa de prescripció social facultativa, garantint l’acces-
sibilitat dels ciutadans a tots els territoris, per afavorir l’adhesió a intervencions co-
munitàries i identificar activitats de la comunitat per millorar la salut i el benestar, 
complementàries i alternatives a la medicalització dels tractaments.

h) Dur a terme una anàlisi i avaluació de les necessitats en salut mental de la 
població de cada territori i planificar els programes, dispositius i professionals ne-
cessaris per garantir que tots els ciutadans que ho necessitin puguin tenir accés als 
recursos amb equitat per a tots els territoris.

i) Definir un sistema d’avaluació de resultats en salut mental en què participin els 
professionals, els usuaris i les seves famílies per adequar les polítiques sanitàries a 
la resolució dels seus problemes de salut.

j) Implementar un Pla AntiEstigma en tots els territoris de Catalunya per garan-
tir la veritable inclusió de les persones amb problemes de salut mental i la no-discri-
minació de les persones amb aquest tipus de problemes i les seves famílies en cap 
dels àmbits de la vida a la nostra societat.

k) Publicar les dades econòmiques de tots els proveïdors de salut mental a la 
Central de Balanços del CatSalut, pel que fa als ingressos provinents de la concer-
tació publica, per avançar en la transparència i l’accessibilitat a les dades per part 
de tots els ciutadans.

3. Definir i implementar una estratègia autonòmica de prevenció del suïcidi, dis-
senyant un pla autonòmic de prevenció del suïcidi, definint i implementant progra-
mes de prevenció primària en la comunitat, definint i implementant programes de 
prevenció secundària a la xarxa sanitària publica, garantint que tots els ciutadans 
de qui s’hagi detectat que estan en situació de risc puguin accedir-hi, i definint i im-
plementant programes de suport als supervivents, amb equitat per a tots els territoris 
i avaluant els seus resultats, mitjançant l’accés a la informació de suïcidis consumats 
provinent de les dades de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Cata-
lunya, portant a terme: 

a) Les accions necessàries per definir i implementar un Pla autonòmic de preven-
ció del suïcidi, interdepartamental, transversal i de salut pública dins del Pla inter-
departamental de salut pública.

b) Definir i implementar polítiques de prevenció primària a tots els territoris, ga-
rantint l’equitat en l’accés, com poden ser programes de formació en habilitats so-
cials i emocionals en l’àmbit educatiu encaminades a millorar l’afrontament de les 
situacions vitals i prevenir el desenvolupament del patiment psicològic i el suïcidi.

c) Redactar programes de prevenció del suïcidi en tots els centres de salut mental 
d’adults i infantojuvenils de Catalunya per garantir l’accés de totes les persones a les 
quals s’ha detectat situació de risc.

d) Garantir l’accés a un programa de suport als supervivents en tots els territoris 
de Catalunya.

e) Definir i implementar un pla estratègic alineat amb els objectius de l’Agenda 
2030, per aplicar polítiques de prevenció del suïcidi en la població general i detecció 
de casos de risc per assolir l’Objectiu pel desenvolupament sostenible número 3.4, 
que és: «Reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, 
com és el suïcidi, mitjançant la prevenció i el tractament i promoure la salut mental 
i el benestar».

f) Establir un acord entre el Departament de Salut i l’Institut de Medicina Legal 
i Ciències Forenses de Catalunya per disposar d’informació actualitzada dels casos 
de suïcidi consumat per millorar i avaluar els resultats de les intervencions de pre-
venció i de suport als supervivents.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 49274 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament: 22.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 49274)

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 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental 
(tram. 302-00146/12).

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

1. Revisar i implementar el model actual de salut mental i dotar-lo de recursos 
per tal que tots els ciutadans de Catalunya que ho necessitin hi puguin tenir accés 
equitativament, independentment del territori on visquin i de quina sigui la seva 
condició clínica, des d’un model que prioritzi la prevenció, s’apliqui en clau comu-
nitària, posi a l’abast del ciutadà eines terapèutiques com són la psicoteràpia, la psi-
coeducació i les intervencions socials comunitàries amb la freqüència i la intensitat 
que siguin necessàries pel seu tractament i la seva recuperació. Treballar també per 
un sistema sanitari que avaluï els resultats en salut donant veu als usuaris (pacients 
i familiars) en aquesta avaluació.

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

2. a) Revisar i actualitzar la Cartera de Serveis en Salut Mental, especificant 
les prestacions amb cobertura per part del sistema sanitari públic i la seva durada 
i freqüència amb visió comunitària, basada en la prevenció, que garanteixi l’accés 
a intervencions psicoeducatives i psicoterapèutiques i en què participin activament 
els usuaris i les seves famílies en la presa de decisions i en l’avaluació dels resultats 
en salut.

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

2. c) Garantir l’equitat en l’accés als recursos, programes i tractaments de la 
Xarxa de Salut Mental a tots els ciutadans, independentment del territori en el qual 
visquin, i que aquestes intervencions es duen a terme amb la freqüència i intensitat 
que siguin necessàries pel seu tractament i la seva recuperació. 

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

2. d) Promoure l’accés a programes psicoeducatius, psicoterapèutics i de suport 
a les famílies dels usuaris en seguiment en els dispositius de la xarxa de salut men-
tal pública.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

2. e) Promoure la participació dels usuaris i les seves famílies, tenint en compte 
els drets de les persones i les seves preferències, en els plans terapèutics individualit-
zats per incorporar la seva visió en la presa de decisions relativa al seu projecte vital.

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

2. f) Promoure la integració dels recursos sanitaris i socials, seguint el Pla 
d’atenció integrada social i sanitària i del Pla integral d’atenció a persones a les 
persones amb trastorn mental, per millorar la coordinació entre els dispositius de-
pendents dels dos departaments (Salut i Treball, Afers Socials i Famílies) a tots els 
territoris.

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

2. g) Promoure el programa de prescripció social facultativa, garantint l’acces-
sibilitat dels ciutadans a tots els territoris, per afavorir l’adhesió a intervencions co-
munitàries i identificar activitats de la comunitat per millorar la salut i el benestar, 
complementàries i alternatives a la medicalització dels tractaments.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. h) Dur a terme una anàlisi i avaluació de les necessitats en salut mental de la 
població de cada territori i planificar els programes, dispositius i professionals ne-
cessaris per garantir que tota la ciutadania que ho necessitin puguin tenir accés als 
recursos amb equitat per a tots els territoris.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. i) Revisar el sistema d’avaluació, fonamentant-lo en un model d’atenció co-
munitària, i en què participin els professionals, els usuaris i les seves famílies, amb 
l’objectiu de la recuperació de la persona.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supresió

2. j) Impulsar la implementació del projecte de Lluita contra l’estigma desenvo-
lupat en el marc del pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i ad-
diccions a tots els territoris de Catalunya per promoure la veritable inclusió de les 
persones amb problemes de salut mental i la no-discriminació de les persones amb 
aquest tipus de problemes i les seves famílies en cap dels àmbits de la vida a la nos-
tra societat.
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Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. k) Publicar les dades econòmiques de tots els proveïdors de salut mental a la 
web del CatSalut, pel que fa als ingressos provinents de la concertació publica, per 
avançar en la transparència i l’accessibilitat a les dades per part de tots els ciutadans.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

3. a) Les accions oportunes per definir i implementar un Pla d’atenció al suïcidi, 
interdepartamental i transversal i de salut pública dins del Pla interdepartamental 
de salut pública.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

3. b) Definir i implementar polítiques de prevenció primària en el marc dels pro-
jectes interdepartamentals a tots els territoris, garantint l’equitat en l’accés, com po-
den ser programes de formació en habilitats socials i emocionals en l’àmbit educatiu 
encaminades a millorar l’afrontament de les situacions vitals i prevenir el desenvo-
lupament del patiment psicològic i el suïcidi.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3. c) Redactar un Pla d’atenció al suïcidi a Catalunya per garantir l’accés de totes 
les persones a les quals s’ha detectat situació de risc.

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

d) Garantir l’accés a l’atenció dels supervivents en tots els territoris de Catalunya.

Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

f) Seguir treballant amb l’establiment d’un acord entre el Departament de Salut i 
l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya per disposar d’infor-
mació actualitzada dels casos de suïcidi consumat per millorar i avaluar els resultats 
de les intervencions de prevenció i de suport als supervivents.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC
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Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la convivència, 
la llibertat i la seguretat
302-00147/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 48616 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre la convivència, la llibertat i la seguretat (tram. 300-00180/12).

Moción
1. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
a. Retractarse de la petición de cese del máximo responsable de la Guardia Civil 

de la zona de Cataluña dirigida al Gobierno de España.
b. Acatar y respetar cualquier resolución judicial como es deber de toda institu-

ción pública y ciudadano en democracia.
c. Pedir perdón por haber alentado actos violentos como cuando se aplaude des-

de el Govern a personas acusadas por la presunta comisión de delitos de terrorismo.
d. Cesar en la irresponsable vía de engañar a parte de la ciudadanía haciéndole 

creer que sus acciones no tienen límites y disfrutan de total impunidad, vulnerando 
con ello los derechos de los restantes ciudadanos, la seguridad jurídica y el orden 
constitucional.

e. No permitir o promover acciones que tengan por fin: (i) impedir que otros po-
deres públicos actúen en caso de acciones ilegales, y (ii) obstaculizar los derechos y 
libertades de otros ciudadanos.

f. No dar o por cualquier medio imponer órdenes o instrucciones ilegales a los 
servidores públicos, especialmente aquellos que tienen encomendadas las funciones 
de seguridad ciudadana y orden público.

2. El Parlamento de Cataluña: 
a. Muestra su máximo apoyo a los cuerpos de la Guardia Civil, de la Policía Na-

cional, de los Mossos d’Esquadra y de las Policías Locales y a todos los servidores 
públicos del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal que con su labor garantizan los 
derechos y libertades de todos los ciudadanos.

b. Condena cualquier acto conducente a desobedecer las resoluciones judiciales 
y/o la autoridad de los Jueces y Fiscales de nuestro Estado Social y Democrático de 
Derecho.

c. Elogia el discurso y el compromiso del General Jefe de la Guardia Civil rela-
tivos a la defensa del Estado de Derecho como garantía de los derechos y libertades 
fundamentales de todos los ciudadanos.

d. Declara que es el deber de todo demócrata respetar y acatar la sentencia del 
Tribunal Supremo sobre los hechos acaecidos durante el golpe a la democracia per-
petrado por los líderes políticos independentistas en septiembre y octubre de 2017 y 
proclama que no deben concederse indultos ni amnistías ni privilegios penitenciari-
os injustificados a los condenados.

e. Muestra su máxima solidaridad con los ciudadanos que ven impedidos sus 
derechos y libertades por actos ilícitos como los cortes de vías de circulación o los 
cierres de centros educativos y/o de otros servicios públicos impuestos desde el pro-
pio Govern de la Generalitat.
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f. Declara antidemocrática cualquier pretensión de expulsión de ciudadanos por 
razón de sus ideas y/o de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como la Guardia Civil de 
una parte de España como es Cataluña.

g. Recuerda a las autoridades públicas, incluidos los miembros de la Mesa del 
Parlament, que deben acatar, respetar y cumplir todas las resoluciones judiciales, 
incluidos los recientes requerimientos del Tribunal Constitucional por la reiteración 
de iniciativas que siguen la misma senda que las utilizadas para el golpe a la demo-
cracia del año 2017. 

Palacio del Parlamento, 14 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, 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 les polítiques de 
seguretat
302-00150/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 48619 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 15.10.2019

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 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (tram. 300-
00173/12).

Moció
1. Davant el notable increment de la criminalitat a Catalunya, especialment du-

rant l’últim any, cal adoptar mesures de caràcter urgent que tinguin com a objectiu 
remetre aquesta tendència. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el Go-
vern de la Generalitat a: 

a) Redefinir y redistribuir territorialment de forma acurada la plantilla del Cos 
de Mossos d’Esquadra per atendre les necessitats de cada territori amb els efectius 
suficients.

b) Reforçar presencialment el Cos de Mossos d’Esquadra en aquelles àrees de 
major conflictivitat delictiva.

c) Crear, mentre no s’incorporin noves promocions d’agents d’escala bàsica, una 
borsa d’hores extraordinàries per a cobrir serveis ordinaris amb voluntaris.

d) Presentar, abans de finalitzar el darrer trimestre de l’any 2019, el pla estratègic 
«Barcelona, ciutat segura».

2. La inestabilitat i l’ombra de al politització del Cos dels Mossos d’Esquadra 
redueix la seva operativitat i legitimitat, pel que dotar-la de majors garanties suposa 
reforçar-la. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

a) Eliminar l’Àrea de Seguretat Institucional i integrar, novament, les seves fun-
cions a l’àrea d’escoltes.

b) Encarregar una auditoria sobre els expedients tramitats a la Direcció d’Afers 
Interns. Els treball d’aquesta auditoria s’hauran de presentar davant seu parlamen-
tària.

3. La suma d’esforços sempre possibilita millors resultats i això, en matèria poli-
cial, és el que ha succeït quan s’han dut a terme operatius específics entre diferents 
cossos policials a Catalunya. L’èxit es tradueix en disminució de infraccions penals 
i confiança de protecció i seguretat a la ciutadania. Seguint el camí iniciat, el Parla-
ment de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Millorar la coordinació policial entre els diferents cossos de seguretat presents 
a Catalunya (Policia local, Policia Nacional i Guàrdia Civil) establint la necessitat 
de reunions presencials amb una periodicitat trimestral.

b) Convocar, abans que finalitzi el darrer trimestre de l’any 2019, la Junta de Se-
guretat de Catalunya.

4. La llibertat de tots, la convivència i el manteniment de l’ordre públic han de 
ser, per igual i en just equilibri, protegides pels agents dels Mossos d’Esquadra amb 
la dotació de recursos humans (siguin d’agents propis o en col·laboració amb altres 
cossos), per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a pro-
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veir el Cos de Mossos d’Esquadra de totes les eines humanes i materials disponibles 
per garantir l’ordre públic.

Palau del Parlament, 14 octubre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, dipu-

tada, SP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49206, 49279 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament: 22.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 49206)

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

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (tram. 302-00150/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra c) del punt 1

1.c) Crear, mentre no s’incorporin noves promocions d’agents d’escala bàsica, 
una bossa anual d’hores estructurals suficient, que serveixi per reduir l’impacte que 
la manca d’efectius està generant en el servei de seguretat pública de Catalunya, 
actualitzant el preu de l’hora extraordinària que a dia d’avui és inferior al de l’or-
dinària.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019

Susanna Segovia Sánchez Marc Parés Franzi
Portaveu del GP CatECP Diputat del GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 49279)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (tram. 302-00150/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1 apartat b)

b) Reforçar presencialment el Cos de Mossos d’Esquadra en aquelles àrees de 
major conflictivitat delictiva, complimentant de forma prioritària les propostes ja 
aprovades en aquest sentit per la Comissió d’Interior durant aquesta legislatura.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3 apartat a)

a) Millorar la coordinació i col·laboració policial entre els diferents cossos de 
seguretat presents a Catalunya (Policia local, Policia Nacional, Guardia Civil i Mos-
sos d’Esquadra) establint la necessitat de reunions presencials amb una periodicitat 
trimestral.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3 apartat b)

b) Convocar de forma urgent la Junta de Seguretat de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019

Lorena Roldán Suárez María Francisca Valle Fuentes
Portaveu del GP Cs Diputada del GP Cs
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Punt 18 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la vulneració de 
drets fonamentals
302-00148/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 48617 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 15.10.2019

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

el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la vulneració de drets fonamentals 
(tram. 300-00176/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Considera que el procés judicial celebrat al Tribunal Suprem contra el Govern 

de la Generalitat, la Presidenta del Parlament i els líders polítics i socials que van 
impulsar el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’Octubre ha estat un procés arbi-
trari i esbiaixat denunciant que, entre d’altres: 

a. El President de la Sala ha impedit activament el debat contradictori imprescin-
dible pel procés judicial, negant la possibilitat de contrastar els fets amb les decla-
racions de determinats testimonis de l’acusació. El President ha mostrat una actitud 
parcial vers als testimonis de l’acusació i de les defenses, arribant a impossibilitar 
la declaració de diversos testimonis i les preguntes pertinents de diversos advocats.

b. La multiplicitat de processos dividits en múltiples jurisdiccions, en curs abans, 
durant i després del judici al Tribunal Suprem, és un autèntic atemptat contra el dret 
a un procés just i equitatiu.

c. El procés està basat en una causa general que no descansa sobre cap fet con-
cret sinó en la impugnació de l’activitat legítima d’actors polítics i socials, desenvo-
lupat mitjançant una instrucció secreta i amb un caràcter fonamentalment polític.

d. El Tribunal ha mantingut una presó provisional arbitrària, segons el Grup de 
Treball de Detencions Arbitràries de Nacions Unides, i l’ha fet servir amb una inten-
cionalitat política alterant les majories del Parlament de Catalunya, el Congrés dels 
Diputats i el Senat, així com el Parlament Europeu. Tot això basat en un ús instru-
mental i abusiu del delicte de rebel·lió construït sobre una violència inexistent, donat 
que la única violència que es va produir l’1 d’Octubre va ser l’actuació il·legítima 
de la Guardia Civil i el Cos de Policies Nacionals contra ciutadans pacífics i cívics.

e. El Tribunal ha mostrat un menyspreu inaudit per les institucions europees a 
l’impedir que Oriol Junqueras prengués possessió del seu escó com a eurodiputat i 
al dictar sentència sense esperar la resolució prèvia de la qüestió prejudicial sobre la 
seva immunitat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

2. Per aquests motius el Parlament de Catalunya considera que la gestió que han 
fet del Judici a l’1 d’Octubre el President de la Sala Manuel Marchena i la resta de 
membres del tribunal és més pròpia d’un sistema judicial autoritari que té com a 
principal missió garantir els interessos d’una determinada ideologia que no d’un 
sistema judicial d’una democràcia avançada amb l’objectiu de garantir el drets fona-
mentals de la ciutadania.

3. En relació a la sentència del Tribunal Suprem en la causa especial 20907/2017, 
declara el seu rebuig a la mateixa per injusta i perquè sota l’aparença d’haver estat 
dictada en un marc de garanties i de submissió a la llei no és més que el resultat d’un 
judici polític i d’una causa general contra l’independentisme.

Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
4. Exigir al Govern de l’Estat: 
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a. L’assumpció explícita que qualsevol solució al conflicte entre Catalunya i Espa-
nya ha de passar pel diàleg i el consentiment, i que l’estratègia de coacció institucio-
nal contra les institucions catalanes i moviments polítics i socials només contribueix 
a cronificar el conflicte i degradar la democràcia.

b. Aturar el trasllat d’agents dels Cossos i Forces i Seguretat de l’Estat amb l’únic 
objectiu de crear un clima d’excepció per a tal de limitar els drets fonamentals de 
manifestació i protesta 

c. Reprendre el diàleg entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat per 
a trobar una solució política a un problema polític.

5. A posar a disposició de tota la ciutadania d’eines per conèixer els seus drets 
civils i polítics i a acompanyar a aquells ciutadans que hagin pogut patir una vul-
neració d’aquests.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49205, 49273, 49278 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament: 22.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 49205)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu 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 la vulneració de drets fonamentals (tram. 302-00148/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i supressió del punt 2

2. Per aquestes motius el Parlament de Catalunya considera que la gestió que 
han fet del judici a l’1 d’Octubre el President de la Sala Manuel Marchena i la resta 
de membres del tribunal és més pròpia d’un sistema judicial autoritari que té com 
a principal missió garantir polititzat que defensa els interessos d’una determinada 
ideologia que no d’un sistema judicial d’una democràcia avançada amb l’objectiu de 
garantir els drets fonamentals de la ciutadania.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 6

6. Promoure el diàleg amb tota la societat catalana i la construcció àmplia 
d’acords per tal de buscar una solució política de majories que abandoni les vies 
unilaterals.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez
Portaveu del GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 49273)

A la Mesa del Parlament
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, presenta 
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les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
vulneració de drets fonamentals (tram. 302-00148/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra d) del punt 1. 

El Tribunal ha fet un ús instrumental i abusiu del delicte de rebel·lió, mantenint 
una presó provisional arbitrària, segons el Grup de Treball de Detencions Arbitrà-
ries de Nacions Unides, i l’ha fet servir amb una intencionalitat política suspenent 
dels seus drets com a Diputats del Parlament de Catalunya al MHP Carles Puigde-
mont, i als Srs. Jordi Sánchez, Antoni Comín, Jordi Turull i Josep Rull; com a Dipu-
tats al Congrés als Srs. Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull; al 
Senat al Sr. Raül Romeva; i com a Diputats al Parlament Europeu al MHP Carles 
Puigdemont, al Sr. Oriol Junqueras i al Sr. Antoni Comín.

La única violència que es va produir l’1 d’octubre de 2017 va ser l’actuació il·le-
gítima de la Guàrdia Civil i el Cos de Policies Nacionals contra ciutadans pacífics 
i cívics. 

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un segon paràgraf al punt 3

Aquesta sentència vulnera el dret a un judici just, el dret al jutge predeterminat 
per la llei, el dret a un jutge imparcial, el dret a la 2a instància i el dret a la pres-
sumpció d’innocència recollida a la Directiva de la UE 2016/343. Aquesta sentència 
criminalitza a més, els drets de llibertat d’expressió i de manifestació.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 5

A continuar posant a disposició de tota la ciutadania d’eines per conèixer els 
seus drets civils i polítics i acompanyar a aquells ciutadans que hagin pogut patir 
una vulneració d’aquests.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019

Eduard Pujol i Bonell
Portaveu del GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 49278)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Matías Alonso Ruiz, 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 la vulneració de drets fonamentals (tram. 302-00148/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1 que passaria a tenir el següent redactat: 

1. El Parlament de Catalunya reafirma la plena vigència de la Constitució Espa-
nyola de 1978, que ha permès que el nostre Estat social i democràtic de Dret, que 
propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, 
la igualtat i el pluralisme polític, esdevingui una democràcia plena amb un sistema 
polític homologable entre els més garantistes i descentralitzats del món.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2 que passaria a tenir el següent redactat:

2. El Parlament de Catalunya defensa la separació de poders com un dels pilars 
fonamentals de qualsevol democràcia plena i considera que les interlocutòries, les 
resolucions i les sentències del tribunals han de ser respectades i acatades pels po-
ders legislatiu i executiu, en qualsevol dels nivells de l’estructura política i adminis-
trativa de l’Estat.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3 que passaria a tenir el següent redactat:

3. El Parlament de Catalunya acata i respecta totes les interlocutòries, resolu-
cions i sentències, no només dels òrgans jurisdiccionals del Poder Judicial, sinó tam-
bé del Tribunal Constitucional. Per tant, respecta i acata la sentència del Tribunal 
Suprem en la causa especial 20907/2017, que ha condemnat com autors de diversos 
delictes greus a l’ex presidenta d’aquest Parlament en l’XI Legislatura, a diversos 
membres de l’anterior Govern de la Generalitat de Catalunya i a dues persones més 
que han participat activament en la comissió d’alguns d’aquests delictes provats.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4 que passaria a tenir el següent redactat:

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
a) Deixar d’impulsar i de convocar manifestacions contra una sentència que és 

ferma i que s’ha dictat desprès d’un judici just que ha culminat un procés jurídic 
desenvolupat d’acord als millors estàndards de la jurisprudència nacional i inter-
nacional, en especial en consonància a la doctrina del Tribunal Europeu de Drets 
Humans.

b) Complir estrictament les seves obligacions competencials en l’àmbit de la Se-
guretat Pública, que desenvolupa per delegació del Govern de la Nació de confor-
mitat al nostre ordenament constitucional. En aquest sentit, ha de col·laborar acti-
vament i lleial amb el Govern d’Espanya per posar fi a la greu vulneració de l’ordre 
públic que s’està produint a Catalunya des del dilluns 14 d’octubre de 2019.

c) Reconèixer públicament que el Govern de l’XI Legislatura, amb el suport de 
part de l’anterior Mesa del Parlament de Catalunya i dels grups parlamentaris de 
Junts pel Sí i la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent, va intentar dero-
gar de facto la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya sense 
cap legitimitat, la qual cosa va provocar la reacció justa i mesurada del nostre Estat 
democràtic de Dret.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5 que passaria a tenir el següent redactat:

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a demanar discul-
pes al conjunt dels ciutadans de Catalunya per la manca de compromís ferm amb 
els principis democràtics que ha estat el signe distintiu de la seva acció política i 
convocar eleccions autonòmiques en el termini improrrogable de tres mesos, desprès 
d’haver recuperat plenament la Seguretat Pública, com a garantia del lliure exercici 
dels drets fonamentals i de les llibertats públiques de tots els catalans.
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Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 6

6. El Parlament de Catalunya condemna i rebutja les activitats violentes que 
s’han produït i es produeixen amb ocasió de les concentracions i manifestacions con-
vocades per l’autoanomenat “tsunami democràtic”, els autoanomenats “Comitès de 
Defensa de la República”, l’organització Arran, vinculada a grups antisistema i a la 
Candidatura d’Unitat Popular, i altres organitzacions d’extrema dreta i de l’extrema 
esquerra, totes elles absolutament reaccionàries i antidemocràtiques. El dret a la 
protesta, a la concentració i a la manifestació només són exigibles si amb ocasió del 
seu exercici es respecten escrupolosament els drets fonamentals i les llibertats públi-
ques del conjunt dels ciutadans així com les limitacions i recomanacions que puguin 
emanar de l’autoritat governativa.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7

7. El Parlament de Catalunya expressa el seu agraïment i reconeixement als 
membres de les Forces i Cossos de Seguretat, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional 
i Guàrdia Civil, per l’enorme esforç, el seu compromís i el gran treball desenvolupat 
en el manteniment de l’ordre públic, indispensable en una societat democràtica per 
gaudir dels drets fonamentals i de les llibertats públiques.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019

Lorena Roldán Suárez Matías Alonso Ruiz
Portaveu del GP Cs Diputat del GP Cs
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