
PLE
DOSSIER

Sessió 20, dimecres 13 de juliol de 2016

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 13 de juliol, a les 10.00 h).

2. Decret llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. Tram. 203-00004/11. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la vali-
dació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 152, 39).

3. Proposta de resolució sobre la creació d’un pacte nacional per a la indústria. Tram. 
250-00455/11. Tots els grups parlamentaris. Debat i votació (text presentat: BOPC 
140, 53).

4. Proposta de resolució sobre les obres d’art del Monestir de Sixena. Tram. 250-
00513/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
i Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i 
votació (text presentat: BOPC 176, 3).

5. Procediment per a elegir cinc membres del Consell Superior de la Cooperació. 
Tram. 284-00010/11. Grups parlamentaris. Designació.

6. Procediment per a elegir un membre del Consell Social de la Universitat Pompeu 
Fabra. Tram. 284-00001/11. Grups parlamentaris. Designació.

7. Procediment per a elegir dos membres del Consell Social de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya. Tram. 284-00002/11. Grups parlamentaris. Designació.

8. Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. Tram. 200-00008/11. 
Ple del Parlament. Debat de totalitat (publicació de la convalidació i tramitació com a 
projecte: BOPC 155, 10).

9. Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari. Tram. 202-00017/11. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 89, 22).

10. Interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció a la infància. Tram. 300-
00073/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el treball autònom. Tram. 300-00075/11. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2016-2017. Tram. 300-00074/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la futura banca pública catalana i l’Institut Català de 
Finances. Tram. 300-00076/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la política energètica. Tram. 300-00077/11. Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Europea del Medicament. Tram. 300-
00078/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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16. Interpel·lació al Govern sobre la política aeroportuària de l’Estat espanyol i AENA 
i la seva incidència en els problemes recents de Vueling. Tram. 300-00079/11. Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre la creació d’estructures administratives, fiscals i fi-
nanceres. Tram. 300-00080/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tributària de Cata-
lunya. Tram. 302-00058/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les iniciatives previstes da-
vant la retirada del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2016 i del Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic. Tram. 302-00059/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte recreatiu i turístic 
de BCN World. Tram. 302-00060/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el règim disciplinari dels Mos-
sos d’Esquadra. Tram. 302-00061/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les addiccions socials. Tram. 
302-00062/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una Catalunya desmilitaritza-
da. Tram. 302-00063/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 13 DE JULIOL DE 2016, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la lluita contra la po-

bresa. Tram. 310-00109/11. Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les incidències de 
consum en la campanya d’estiu. Tram. 310-00104/11. Carlos Carrizosa Torres, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les condicions labo-
rals al sector carni. Tram. 310-00101/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d’igualtat. 
Tram. 310-00102/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista. Subs-
tanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi. Tram. 310-00103/11. Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la promoció del vehi-
cle elèctric. Tram. 310-00106/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts per a activi-
tats de lleure per a infants i joves a l’estiu. Tram. 310-00107/11. Marta Rovira i Ver-
gés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la persecució judicial 
amb relació al procés participatiu del 9 de novembre. Tram. 310-00108/11. Marta 
Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política energètica. 
Tram. 310-00105/11. Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot. Substanciació.

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

la situació política i social. Tram. 317-00069/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00070/11. Xavier García Albiol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00073/11. Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00071/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamen-
tari Socialista. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00068/11. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00072/11. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 2 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública
203-00004/11

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 29187 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.06.2016

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de juny de 2016, ha pres co-
neixement del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, publicat al DOGC 7133, i ha manifestat que el termini de 30 
dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 155 del 
Reglament del Parlament s’inicia el dia 3 de juny de 2016.

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 31 de maig de 2016, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i 

Exteriors i Transparència, s’aprova la iniciativa SIG16EXI0595 Projecte de decret 
llei de mesures urgents en matèria de contractació pública.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 31 de maig de 2016

Decret llei 3/2016, de 31 de maig de mesures urgents en matèria de 
contractació pública

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i 

d’acord amb el que estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent

Decret llei

Preàmbul 
La Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer 

de 2014, relativa a l’adjudicació dels contractes de concessió, i la Directiva 2014/24/
UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contrac-
tació pública, s’inspiren en l’Estratègia Europa 2020 per al creixement intel·ligent, 
sostenible i integrador. Aquesta Estratègia configura la contractació pública com un 
instrument que permet incidir en el mercat amb l’objectiu de dur a terme polítiques 
per millorar les condicions generals que afavoreixin la innovació en les empreses; 
fomentar la contractació pública amb criteris mediambientals; millorar l’entorn em-
presarial, especialment per a les petites i mitjanes empreses innovadores, i impulsar 
la contractació socialment responsable.

Juntament amb aquests objectius, les dues directives esmentades també introdu-
eixen mesures adreçades a incrementar la transparència, la simplificació i l’eficièn-
cia en els procediments de licitació, així com mesures adreçades a donar claredat 
als conceptes i definicions, tot incorporant al seu articulat gran part de la doctrina 
que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anat establint al llarg dels darrers 
anys per crear un espai comú en matèria de contractació pública.

Tot aquest conjunt d’objectius, que tenen un gran interès des de la perspectiva 
econòmica i social, requereixen la seva transposició al dret intern mitjançant els 
instruments oportuns. Tanmateix, el termini fixat per dur-la a terme va finalitzar el 



PlE 20
13 de juliol de 2016

5 Dossier

passat 18 d’abril de 2016 sense que s’hagi produït la transposició d’aquestes directi-
ves per la legislació estatal.

D’acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, les 
directives que no hagin estat transposades dins del termini corresponent són d’apli-
cació directa si les seves disposicions tenen un contingut incondicional i són prou 
clares i precises.

Per tal d’evitar que la manca de transposició generi inseguretat jurídica, la Co-
missió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Ge-
neralitat de Catalunya, en data 6 d’abril de 2016, ha aprovat l’Informe 1/2016, en el 
qual es concreten quines disposicions de les directives esmentades són d’aplicació 
directa. Per tal d’evitar dubtes d’interpretació, s’ha emès la Instrucció 1/2016, de 28 
d’abril, de la Direcció General de Contractació Pública, la qual té per objecte con-
cretar els efectes de l’aplicació directa de determinades disposicions de les directi-
ves 2014/23/UE i 2014/24/UE, d’acord amb l’Informe 1/2016 de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

Tanmateix, ni la Instrucció ni l’Informe no resolen per si mateixos tots els dubtes 
que planteja la mancança d’una norma de transposició i, d’altra banda, l’aplicació 
directa de determinats preceptes de les directives comporten una modificació de la 
legislació bàsica amb una important repercussió tant sobre l’activitat contractual de 
l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic com també en relació amb 
les entitats locals de Catalunya. És el cas, per exemple, de la reducció dels supò-
sits en què es pot utilitzar el procediment negociat sense publicitat que es deriva de 
l’aplicació directa dels articles 26 i 32 de la Directiva 2014/24/UE i que, si bé d’una 
banda aporta més transparència als procediments de contractació, de l’altra obliga 
a recórrer a procediments més llargs i complexos amb un impacte substancial en la 
tramitació dels procediments de licitació que impedeix, en un termini relativament 
breu de temps, fer front a la contractació de serveis públics. Si tenim en compte que 
la contractació pública representa entre un 35% i un 40% del total dels pressupostos 
de les administracions públiques de Catalunya, i que gran part d’aquesta contracta-
ció té per objecte la prestació de serveis públics que tenen una incidència directa en 
el benestar de la ciutadania, per tal com es tracta de serveis vinculats a la garantia 
de drets fonamentals, com ara el dret a l’educació, el dret a la salut, el dret a l’ha-
bitatge o al medi ambient, els quals, a més, sovint s’han de prestar amb subjecció a 
uns calendaris i a unes condicions preestablertes per la legislació, l’allargament o la 
introducció de més complexitat en els procediments per a la contractació d’aquests 
serveis pot tenir un impacte molt negatiu.

La situació de necessitat, d’altra banda, no resulta ni usual ni previsible en el cas 
que ens ocupa en la mesura que altres estats membres de la Unió Europea han pro-
cedit a realitzar la transposició al seu dret intern de les esmentades directives i que 
el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb les seves compe-
tències, va elaborar i sotmetre a informació pública un avantprojecte de llei amb la 
mateixa finalitat, el qual, però, no fou finalment aprovat.

L’article 189.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que, en el cas que 
la Unió Europea estableixi una legislació que substitueixi la normativa bàsica de 
l’Estat, la Generalitat pot adoptar la legislació de desenvolupament a partir de les 
normes europees, i la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 ha considerat 
que aquest precepte és conforme amb la Constitució espanyola de 1978, en la mesu-
ra que no afecta la competència bàsica estatal.

L’article 159.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat 
competències en matèria de contractes de les administracions públiques de Cata-
lunya. La competència de la Generalitat abasta, d’una banda, l’organització i com-
petències en matèria de contractació dels òrgans de les administracions públiques 
catalanes i les regles d’execució, modificació i extinció dels contractes de l’Adminis-
tració en allò que no estigui afectat per l’article 149.1.18 CE, que atribueix a l’Estat 
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la competència per establir la legislació bàsica en matèria de contractes i concessi-
ons, i de l’altra, una competència compartida per al desenvolupament de les bases 
estatals en la resta de la matèria.

Atès que la jurisprudència del Tribunal Constitucional ha assenyalat reiterada-
ment que l’objecte de la legislació bàsica estatal en matèria de contractació és la de 
proporcionar les garanties de publicitat, igualtat, lliure concurrència i seguretat jurí-
dica que assegurin als ciutadans un tracte comú per part de totes les administracions 
públiques (SSTC 141/1993, de 22 d’abril; 331/1993, de 12 de novembre; 162/2009, 
de 29 de juny; 56/2014, de 10 d’abril, i 84/2015, de 30 d’abril, entre moltes altres), 
i que la Generalitat, igual com totes les administracions públiques, té una potestat 
d’autoorganització consubstancial que, segons ha assenyalat el Tribunal Constituci-
onal a la STC 50/1999, de 6 d’abril, comporta que les bases estatals hagin de tenir 
una menor extensió en el vessant intern de les administracions públiques (és a dir, en 
l’àmbit de l’organització i les competències) que en el vessant extern (és a dir, el de 
les relacions entre l’Administració pública i la ciutadania), es considera que la Gene-
ralitat està habilitada per adoptar mesures per assolir una major eficiència i agilitat 
en la tramitació dels procediments de contractació.

Aquesta habilitació resulta avalada a més per la STC 237/2015, de 19 de novem-
bre de 2015, que reconeix a les comunitats autònomes competències per introduir 
novetats orientades a assolir una tramitació més àgil i eficaç dels procediments de 
contractació, com per exemple, regular un procediment obert que desenvolupi la 
base estatal, sense que puguin, però, dur a terme una regulació completa de nous 
procediments de licitació.

Així mateix, s’ha considerat necessari regular amb rang de llei altres qüestions 
afectades per l’aplicació directa de les directives europees, com ara determinades 
precisions sobre el càlcul del valor estimat de les concessions o la forma de valora-
ció de les proposicions econòmiques tenint en compte el cicle de vida dels béns o 
serveis.

D’altra banda, i atesos els canvis introduïts per les directives en la configura-
ció dels contractes de gestió de serveis públics, queda sense efecte la remissió de la 
Llei 12/2007, de serveis socials, al Text refós de la Llei de contractes del sector pú-
blic. Tanmateix, d’acord amb el que estableix la consideració setena de la Directiva 
2014/24/UE i la consideració sisena de la Directiva 2014/23/UE, en relació amb l’ar-
ticle 14 del Tractat Fundacional de la Unió Europea i el Protocol número 26 sobre 
els serveis d’interès general, els serveis socials regulats a la Llei 12/2007, d’11 d’oc-
tubre, de serveis socials, i els serveis ocupacionals de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, 
d’ordenació dels sistema d’ocupació, i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
es podran gestionar mitjançant fórmules no contractuals; en conseqüència, i d’acord 
amb l’article 166 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que atribueix competència 
exclusiva a la Generalitat en matèria de serveis socials, s’escau establir el correspo-
nent règim jurídic per a la prestació d’aquests serveis amb rang legal.

En aquest sentit, per tal de donar una resposta eficient i eficaç en la concertació 
que afecta persones vulnerables i amb risc d’exclusió social i per tal de garantir els 
principis d’atenció personalitzada i integral, d’arrelament de la persona a l’entorn 
social, elecció de la persona i continuïtat en l’atenció i la qualitat, en serveis que no 
admeten demora, cal introduir figures, en el marc de les directives comunitàries, 
que donin una resposta urgent i adequada a l’hora de proveir aquests serveis.

Pel que fa als serveis ocupacionals, el desplegament de la concertació territorial, 
juntament amb la previsió de la disposició addicional sisena de la Llei 13/2015, es-
mentada, que preveu la necessitat de reduir el règim de subvenció com a mecanis-
me de relació amb les entitats del sistema d’ocupació a Catalunya, i en el seu lloc, 
fomentar l’establiment de contractes programa i concerts per garantir l’estabilitat de 
les polítiques i de les diferents entitats del sistema, tot això unit al fet que cal donar 
una resposta urgent a les necessitats de generar ocupació a Catalunya, on persisteix 
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una taxa d’atur per sobre de la mitjana dels territoris del seu entorn i de les econo-
mies desenvolupades, tot això plegat obliga a abordar la regulació dels concerts en 
matèria d’ocupació també, amb el mateix esperit que els concerts socials, de forma 
urgent i necessària. Les polítiques actives d’ocupació esdevenen un servei essencial 
per a les persones en l’actual conjuntura d’atur, especialment de llarga durada i con-
centrat en determinades franges d’edat. Les polítiques públiques hi han de donar 
resposta des de la perspectiva de servei públic de forma eficient i coherent amb les 
necessitats de trobar feina de les persones i dels territoris on interactuen.

En conseqüència, d’acord amb el que disposa la legislació bàsica sobre contrac-
tes del sector públic i en la mesura en què les disposicions de les noves directives en 
matèria de contractació de la Unió Europea són d’aplicació directa; 

En virtut del que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
Presidència de la Generalitat i del Govern; 

Per tot això, en ús de l’autorització concedida a l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, a proposta del conseller del Departament d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència, i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1.1. L’objecte d’aquest Decret llei és establir mesures en relació amb l’aplicació 

de determinades disposicions de la Directiva 2014/23/UE, del Parlament i del Con-
sell, de 26 de febrer, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió, i la Directiva 
2014/24/UE, del Parlament i del Consell, de 26 de febrer, sobre contractació pública 
i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.

1.2. L’àmbit d’aplicació d’aquest Decret llei abasta els contractes del sector públic 
subjectes i no subjectes a regulació harmonitzada que tramitin els poders adjudica-
dors de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic i els ens locals de Catalu-
nya i el seu sector públic.

Article 2. Contractes de gestió de serveis públics i de concessió d’obra 
pública
2.1. Els contractes de concessió d’obra pública i de gestió de serveis públics en 

la modalitat de concessió es defineixen per la transferència a l’empresa concessionà-
ria del risc operacional en l’explotació de les obres o dels serveis. S’entén que s’ha 
transferit el risc operacional quan no es garanteixi a l’empresa concessionària, en 
condicions normals de funcionament, la recuperació de les inversions o les despeses 
que hagi efectuat en el marc de la concessió.

2.2. El termini de durada de les concessions no podrà ser superior a cinc anys. 
Això no obstant, els plecs o els documents que regeixen les contractacions previs a 
l’adjudicació poden establir un termini superior que no excedeixi el raonablement 
necessari perquè l’empresa concessionària recuperi les inversions, fet que s’ha de 
justificar mitjançant un informe econòmic que ha de constar a l’expedient.

Article 3. Càlcul del valor estimat de les concessions
3.1. En els contractes de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió 

i de concessió d’obra pública, el valor estimat del contracte es calcula en base al 
volum de negoci estimat de la futura empresa concessionària, com a conseqüència 
de l’adjudicació de la concessió, excloent-ne l’IVA, i qualsevol altre tribut que fos 
d’aplicació.

3.2. El mètode de càlcul per determinar el valor estimat de la concessió s’ha d’in-
cloure en el plec de clàusules administratives particulars o els documents que regei-
xen les contractacions, i ha de tenir en compte, com a mínim: 

– El valor de les possibles modificacions i les pròrrogues.
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– Les rendes procedents de l’abonament de les tarifes per part dels usuaris, quan 
no siguin tarifes, taxes o preus públics recaptats a compte i per ingressar a l’òrgan 
contractant.

– Els pagaments, subvencions o avantatges financers que s’abonin a l’empresa con-
cessionària, per part de l’òrgan de contractació o de tercers, derivats de la concessió.

– Les rendes derivades de la venda o arrendament de qualsevol bé o actiu que 
formi part de la concessió.

– El valor de tots els béns, subministraments i serveis que l’òrgan de contractació 
posi a disposició de l’empresa concessionària, sempre que siguin necessaris per a la 
prestació del servei o l’execució de les obres.

– Les primes o pagaments als candidats o empreses licitadores.

Article 4. Documentació acreditativa del compliment de requisits de 
capacitat i solvència
Les empreses licitadores no estan obligades a acreditar documentalment, en el 

moment de la presentació d’ofertes, el compliment dels requisits de capacitat i sol-
vència. Els òrgans de contractació hauran d’admetre una declaració responsable que 
substitueixi l’acreditació documental, o el formulari normalitzat de document eu-
ropeu únic de contractació. Per als contractes subjectes a regulació harmonitzada 
només es pot admetre, com a document substitutori, el formulari normalitzat de do-
cument europeu únic de contractació.

Article 5. Divisió del contracte en lots
5.1. En els contractes en què no hi haig divisió per lots, s’haurà d’incloure a l’ex-

pedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules 
administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.

5.2. En els plecs o documents que regeixen les contractacions es podrà establir 
un nombre màxim de lots als quals una mateixa empresa pot licitar, o limitar el 
nombre de lots que es poden adjudicar a un únic licitador. En aquest darrer cas, cal-
drà que s’estableixin els criteris per determinar quins o quants lots es poden adju-
dicar a una mateixa empresa licitadora en cas que presenti l’oferta més avantatjosa.

Article 6. Valoració de les proposicions 
6.1. L’oferta econòmicament més avantatjosa s’haurà de determinar sobre la base 

del preu o cost tenint en compte la relació cost-eficàcia d’acord amb la totalitat de 
la proposició, mitjançant, si escau, el càlcul del cost del cicle de vida. La valoració 
podrà tenir en compte la relació qualitat-preu.

6.2. Per a la valoració del cicle de vida cal valorar totes les fases necessàries per 
a l’execució del contracte, com ara: 

a) Els treballs o estudis de recerca i desenvolupament.
b) La fase de producció del bé o servei.
c) La comercialització i el transport.
d) L’ús del bé o servei, inclòs el consum d’energia, i els requeriments de manteni-

ment, durant tota la vida útil, des de la compra de matèries primeres fins als costos 
d’eliminació i desmantellament.

e) Les despeses d’adquisició.
f) Els costos ambientals i energètics.
6.3 L’òrgan de contractació podrà establir un sistema de valoració de les propo-

sicions pel qual s’estableixi un preu fix respecte del qual les empreses licitadores no 
puguin presentar una baixa econòmica, i competeixin només en funció de criteris de 
qualitat. En la valoració d’aquests criteris de qualitat s’haurà de donar preponderàn-
cia als valorables mitjançant fórmules, en els termes del que estableix la normativa 
aplicable als contractes del sector públic.
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Article 7. Procediment negociat
Els contractes del sector públic es podran adjudicar per procediment negociat, 

amb independència de la quantia, només quan es doni algun dels supòsits dels se-
güents articles del Text refós de la Llei de contractes del sector públic: 

– Article 170.a); article 170.c); article 170.d); article 170.e); article 171.c); article 
172.a); article 172.c); article 173.b); article 173.c); article 173.d); article 173.e); arti- 
cle 174.a); article 174.c); i article 174.d).

Article 8. Mesures de gestió eficient en la tramitació 
Llevat que es tracti de contractes menors segons la legislació de contractes del 

sector públic, l’òrgan de contractació pot optar per tramitar el procediment aplicant 
mesures de gestió eficient en els contractes que s’adjudiquin pel procediment obert, 
amb valor estimat inferior a 100.000 €, en cas de serveis i subministraments, i amb 
valor estimat inferior a 1.000.000 €, en cas d’obres.

Aquestes mesures de gestió eficient són les següents: 
a) Publicació de l’anunci de licitació únicament al perfil del contractant, en 

els contractes de serveis i subministraments amb valor estimat igual o inferior 
a 60.000 € i d’obres d’import igual o inferior a 200.000 €.

b) No exigir garantia provisional ni definitiva o establir l’opció de retenció del 
preu, sempre que ho permeti la legislació de contractes del sector públic.

c) Establir l’obligació de presentar les proposicions tècnica i econòmica d’acord 
amb un model que haurà d’estar disponible per a les empreses licitadores, com a an-
nex als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, 
preferentment en un format que pugui ser emplenat electrònicament.

Sempre que s’admeti de forma expressa als plecs o documents que regeixin la 
contractació, aquests models poden permetre als licitadors que aportin o adjuntin 
d’altra documentació que creguin convenient.

d) L’òrgan de contractació podrà, de forma motivada i sempre que no limiti la 
concurrència, establir com a requisit de licitació la inscripció en el Registre elec-
trònic d’empreses licitadores de la Generalitat o en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades de l’Estat.

e) En cas que els serveis jurídics hagin informat prèviament i favorablement uns 
plecs de clàusules administratives particulars del mateix òrgan de contractació i 
amb objecte idèntic, l’informe jurídic s’ha de limitar a fer referència a l’existència 
de l’informe jurídic anteriorment emès i s’ha d’emetre en el termini màxim de dos 
dies. Aquesta regulació s’estableix sens perjudici de les funcions que corresponen 
als secretaris a les administracions locals.

f) Unificar les reunions de la mesa de contractació en un sol acte, amb una fase 
prèvia interna i una altra fase posterior de caràcter públic.

En la fase interna, els membres de la mesa han d’analitzar la capacitat i solvèn-
cia de les empreses licitadores i l’informe tècnic relatiu a les propostes valorables 
mitjançant un judici de valor, si n’hi ha, i han de proposar l’admissió o inadmissió 
d’empreses licitadores, i la puntuació de les proposicions valorables mitjançant un 
judici de valor.

En la fase pública, s’ha de donar vista a les proposicions valorables mitjançant un 
judici de valor i de l’informe tècnic, si n’hi ha. A més, s’han de llegir els acords de la 
mesa adoptats en la fase interna sobre l’admissió o inadmissió i la puntuació de les 
proposicions valorables mitjançant un judici de valor. Finalment, s’han d’obrir i llegir 
les propostes valorables de forma automàtica i, sempre que sigui possible, s’ha de pro-
posar l’empresa adjudicatària d’acord amb la puntuació final que en resulti.

En qualsevol cas, els membres de la mesa han d’haver rebut l’informe tècnic de 
les proposicions valorables amb criteris de judici de valor, si n’hi ha, com a mínim 
un dia laborable abans de la reunió de la mesa.
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g) Els òrgans de contractació podran autoritzar que l’acte públic d’obertura de 
les proposicions valorables amb criteris automàtics es faci de forma no presencial, 
utilitzant mitjans audiovisuals o electrònics. La realització d’un acte públic no pre-
sencial no podrà menyscabar els principis d’igualtat, no discriminació, publicitat i 
transparència en el desenvolupament de l’acte. En l’acta s’haurà de fer constar que 
la reunió ha estat no presencial i formarà part el document audiovisual o tecnològic 
que reprodueixi l’acte.

Aquest acte públic d’obertura no presencial es regirà per allò que estableix la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

h) El contracte s’haurà d’adjudicar en el termini màxim d’un mes a comptar de 
l’endemà de la finalització del termini de presentació d’ofertes, transcorregut el qual 
les empreses licitadores no estan obligades a mantenir les seves ofertes.

i) El contracte s’ha de formalitzar en un termini màxim de 5 dies, a comptar de 
l’endemà de la notificació de l’adjudicació.

Per motius justificats que han de constar a l’expedient, l’òrgan de contractació 
podrà ampliar aquests dos darrers terminis.

Article 9. Causes de modificació dels contractes
9.1. Els contractes es podran modificar quan sigui necessari realitzar prestacions 

addicionals que únicament pugui portar a terme el contractista per raons econòmi-
ques o tècniques o perquè una nova adjudicació pugui generar inconvenients signi-
ficatius o un augment substancial de costos per a l’Administració. En qualsevol cas, 
el límit màxim global d’una modificació per aquesta causa serà del 50% del valor 
inicial del contracte.

9.2. La successió en la persona del contractista per fusió, absorció, escissió, apor-
tació o transmissió d’empresa o branca d’activitat, així com la revisió de preus i la 
cessió del contracte en cas que, en aquests darrers supòsits, s’admetin en els plecs, 
s’hauran de tramitar com a modificació de contracte.

9.3. En qualsevol cas, les modificacions del contracte s’han d’ajustar al que esta-
bleixen les directives comunitàries.

Disposicions addicionals

Primera 
La Generalitat de Catalunya, els ens locals i el sector públic, en els sistemes 

de transmissió i recepció electrònica d’ofertes i recepció electrònica de sol·licituds 
de participació, han de garantir el que estableix l’annex iv i el compliment de les 
normes de l’article 22.6 de la Directiva 2014/24/UE. Quan es requereixi, serà su-
ficient l’ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 
reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament número 
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a 
la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròni-
ques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.

Segona
Els contractes que poguessin ser qualificats com a contractes de concessió d’obra 

pública o de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió, que es licitin a 
partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, i on no hi hagi transferència del risc 
operacional en els termes definits a la Directiva 2014/23/UE, relativa als contractes 
de concessió, s’han de qualificar com a contractes d’obra o contractes de serveis, 
respectivament.

En cas que el contingut de les prestacions no pugui ser inclòs en cap d’aquestes 
dues qualificacions, com tampoc en cap de les altres previstes en la legislació de 
contractes del sector públic, es podran qualificar com a contractes administratius 
especials en els termes que estableix la legislació vigent.



PlE 20
13 de juliol de 2016

11 Dossier

La qualificació com a contracte d’obres o de serveis no impedeix la possibili-
tat d’aplicar determinades disposicions dels contractes de gestió de serveis públics, 
sempre que no afectin la naturalesa del contracte ni els seus elements essencials.

Tercera
D’acord amb el que estableix la consideració setena de la Directiva 2014/24/

UE i la consideració sisena de la Directiva 2014/23/UE, en relació amb l’article 14 
del Tractat Fundacional de la Unió Europea i el Protocol número 26 sobre els ser-
veis d’interès general, els serveis socials regulats a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, 
de serveis socials, es podran gestionar mitjançant fórmules no contractuals, tal com 
es defineix a continuació: 

1. Concert social: la prestació de serveis socials de la xarxa de serveis socials 
d’atenció pública a través de tercers titulars dels serveis i establiments en els quals 
es prestin amb finançament, accés i control públics.

En l’establiment dels concerts socials per a la provisió de serveis socials s’han 
d’atendre els principis d’atenció personalitzada i integral, arrelament de la persona a 
l’entorn d’atenció social, elecció de la persona i continuïtat en l’atenció i la qualitat. 
Per això, es podran establir com a requisits, clàusules, mesures de preferència o me-
sures de discriminació positiva, criteris socials, de qualitat, d’experiència i trajectò-
ria acreditada, i els altres que es determinin reglamentàriament.

2. Gestió delegada: la prestació de serveis socials de la xarxa de serveis socials 
d’atenció pública en establiments de titularitat de l’Administració pública, a través 
de tercers, en els termes i en les condicions que li encomani l’Administració pública 
titular de l’establiment o servei.

3. Podran ser objecte de concert social: 
a) La reserva i l’ocupació de places, en centres d’iniciativa privada, per a ús ex-

clusiu de les persones usuàries de serveis socials de responsabilitat pública, l’accés 
als quals sigui autoritzat per les administracions públiques mitjançant l’aplicació 
dels criteris previstos per la normativa vigent.

b) La gestió integral de prestacions tècniques, tecnològiques o de serveis en cen-
tres d’iniciativa privada.

4. Podran ser objecte de gestió delegada la gestió integral de places en establi-
ments de titularitat pública o de serveis de titularitat pública.

5. El concert social i la gestió delegada es fonamenten en un sistema de convo-
catòria i sol·licitud, i obliguen el titular de l’entitat privada proveïdora a prestar el 
servei en les condicions estipulades a la legislació aplicable i en el plec tècnic que 
forma part del concert o de la gestió delegada.

6. Per poder subscriure concerts i gestions delegades, les entitats hauran de 
comptar amb l’oportuna acreditació administrativa dels seus centres i serveis i figu-
rar inscrites en el Registre d’entitats, serveis i establiments de serveis socials, així 
com complir els altres requisits específics que es determinin reglamentàriament.

7. Les entitats hauran d’acreditar, en tot cas, la disposició de mitjans i recursos 
suficients per garantir el compliment de les condicions establertes per a cada ser-
vei, així com el compliment de la normativa que amb caràcter general o específic 
els sigui aplicable, tant per la naturalesa jurídica de l’entitat com pel tipus de servei 
objecte de concert social o gestió delegada.

Les entitats proveïdores no podran exigir cap contraprestació econòmica, fora 
del marc legal aplicable, a les persones usuàries per les prestacions bàsiques pròpies 
dels serveis de la xarxa de serveis socials d’atenció pública.

8. Les entitats amb les quals se subscriguin concerts socials de places hauran 
d’acreditar la titularitat del centre o la seva disponibilitat per qualsevol títol jurídic 
vàlid per un període no inferior al de vigència del concert.

9. Per a l’establiment de concerts socials, es donarà prioritat, quan existeixin 
anàlogues condicions d’eficàcia, qualitat i rendibilitat social, a les entitats sense 
ànim de lucre.
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10. Els concerts socials i les gestions delegades podran establir-se sobre una base 
pluriennal amb la finalitat de garantir l’estabilitat en la seva provisió, sense perjudici 
que es puguin determinar aspectes concrets que hagin de ser objecte de revisió i, si 
escau, de modificació abans de concloure la seva vigència.

11. La vigència màxima dels concerts socials i de les gestions delegades, així 
com les condicions de renovació o pròrroga, s’establiran reglamentàriament.

12. Una vegada conclosa la vigència del concert social o la gestió delegada, inde-
pendentment de la seva causa, les administracions públiques hauran de garantir que 
els drets de les persones usuàries de les prestacions concertades no es vegin perju-
dicats per la seva finalització.

13. La formalització dels concerts i de les gestions delegades s’efectuarà mitjan-
çant un document administratiu amb la forma i el contingut que es determinin re-
glamentàriament.

14. Es podrà subscriure un únic concert per a la reserva i l’ocupació de places en 
diversos centres o per a la gestió integral d’una pluralitat de prestacions o serveis 
quan tots ells depenguin d’una mateixa entitat titular. Aquesta subscripció s’efectu-
arà en les condicions que es determinin reglamentàriament.

15. Les entitats prestadores de serveis socials poden gestionar serveis socials de 
titularitat pública mitjançant l’establiment amb l’administració competent dels con-
certs socials i de les gestions delegades previstos en aquest Decret llei. En aquest 
cas, passen a formar part de la xarxa de serveis socials d’atenció pública.

16. El Govern de la Generalitat de Catalunya desenvoluparà reglamentàriament 
el sistema de tramitació de sol·licituds, la vigència o la durada màxima, les causes 
d’extinció, les obligacions de les entitats que prestin el servei i de les administra-
cions públiques que hagin atorgat el concert social o la gestió delegada, la submissió 
al dret administratiu, el nombre de places concertades o de gestió delegada i altres 
condicions a les quals s’hauran de sotmetre els concerts socials i les gestions dele-
gades, que hauran de respectar els principis de publicitat, concurrència, igualtat i 
no discriminació.

Quarta
Als concerts que es puguin subscriure en el marc de la Llei 13/2015, de 9 de ju-

liol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
per a la prestació de serveis ocupacionals, en la mesura que el dret a l’ocupació de 
les persones es considera també un dret essencial, els serà d’aplicació allò previst a 
la disposició addicional tercera d’aquest Decret llei, llevat d’aquelles qüestions que 
pel seu contingut afectin estrictament l’àmbit propi dels serveis socials, sens perju-
dici del compliment dels requisits, per part de les entitats, de la normativa correspo-
nent per a cadascuna de les actuacions que puguin ser concertades en l’àmbit ocu-
pacional, i del que s’estableixi en el desplegament reglamentari.

Cinquena
La interpretació i aplicació de la normativa vigent de contractació pública s’ha 

de fer, en tot cas, de conformitat amb el que estableixen les directives 2014/23/
UE, 2014/24/UE i la resta de normativa comunitària d’aplicació.

Sisena
Els poders adjudicadors que no siguin administració pública hauran d’adaptar les 

seves instruccions internes al que disposa aquest Decret llei en un termini màxim 
de tres mesos.

Disposicions transitòries

Primera
Fins que no es regulin els procediments de licitació per als contractes de con-

cessió d’obra pública i de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió, així 
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com els dels contractes relatius a serveis socials i altres serveis específics de l’article 
74 de la Directiva 2014/24/UE, serà d’aplicació a aquests contractes i concessions el 
que estableix el Text refós de la Llei de contractes del sector públic amb les especia-
litats regulades en aquest Decret llei.

Segona
Atesos els principis d’atenció personalitzada i integral, arrelament de la persona 

a l’entorn d’atenció social, elecció de la persona i continuïtat en l’atenció i la qualitat, 
els concerts socials establiran fórmules que garanteixin la continuïtat en la prestació 
d’aquests serveis per part de les entitats que ja els prestaven a les persones usuàries. 
Mentre no s’aprovi la normativa de desplegament, per tal de garantir la continuïtat 
dels actuals contractes, convenis i autoritzacions per a la gestió dels serveis socials, 
els òrgans competents podran utilitzar fórmules com la pròrroga, l’ampliació de ter-
minis o qualsevol altra fórmula que permeti la legislació vigent, sempre que es jus-
tifiqui en l’expedient.

Disposició final
Aquest Decret llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en del Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 31 de maig de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya; Raül 

Romeva i Rueda, conseller del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Ex-
teriors i Transparència

Antecedents del Decret llei
1. Informe justificatiu del projecte de decret llei de mesures urgents en matèria 

de contractació pública, signat per la directora general de Contractació Pública en 
data 2 de maig de 2016.

2. Informe jurídic 25/2016, de 3 de maig, sobre el Projecte de decret llei de me-
sures urgents en matèria de contractació pública, respecte la versió SIGOV de 2 de 
maig de 2016.

3. Informe justificatiu complementari signat per la directora general de Contrac-
tació Pública en data 5 de maig de 2016.

4. Informe de la Intervenció General de data 10 de maig de 2016.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la creació d’un pacte nacional per a la 
indústria
250-00455/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC

Reg. 27458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Els grups sotasignants, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 

Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a un Pacte Nacio-
nal per a la Indústria, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Els agents socials i econòmics aplegats en el Pacte Més Indústria venen recla-

mant des de desembre de 2012 que Catalunya fixi una estratègia per a recuperar 
el pes de l’economia productiva que s’ha anat reduint al llarg de les dues passades 
dècades amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball, de capacitat industrial i de-
sequilibris socials, que han afeblit el nucli principal de la nostra economia que és 
la indústria.

En el capítol VI, de política industrial i internacionalització, de la resolució 
776/X del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern, 
s’insta al Govern a impulsar la reindustrialització amb l’objectiu d’incrementar el 
pes de la indústria. Així mateix, a desplegar les propostes que conté el document 
«Més Indústria», signat pels agents econòmics i socials, universitats i col·legis pro-
fessionals.

La declaració presentada per Més Indústria el passat 11 d’abril de 2016 «la in-
dústria no pot esperar» reclama als grups polítics del Parlament de Catalunya im-
pulsar una iniciativa parlamentària que estableixi un marc de concertació política 
i de diàleg social, i un full de ruta de llarg recorregut per abordar el rellançament 
de l’economia catalana amb una orientació industrialista. Així mateix, demana que 
es concreti la iniciativa parlamentaria en un Pacte Nacional/Acord programàtic que 
comprengui, a més dels programes d’impuls dels 7 àmbits industrials específics de 
l’Estratègia Industrial de Catalunya impulsada en el darrer mandat, un conjunt de 
mesures de caire transversal en totes les àrees de govern, mobilitzant inversions en 
infraestructures per a la 

producció, la formació professional i universitària, els centres de recerca i trans-
ferència tecnològica amb un clar enfocament industrial, la transició del model ener-
gètic, i el suport als Clústers i en general a la cooperació per al creixement del teixit 
empresarial.

Per aquests motius, els grups sotasignants presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar conjuntament amb les forces polítiques i els agents socials i econò-

mics, d’acord amb el contingut de la Declaració presentada l’11 d’abril al Paranimf 
de la UB pel Pacte Més Indústria, l’establiment de les bases d’un Pacte Nacional/
Acord programàtic per a la Indústria amb la participació de tots els agents implicats, 
amb l’objectiu de definir les mesures a curt i llarg termini en tots els àmbits de go-
vern per al rellançament de l’economia productiva a Catalunya.

2. Impulsar la redacció del Pacte Nacional/Acord programàtic per a la indústria 
per a la planificació del desenvolupament industrial de Catalunya en el llarg termi-
ni, revisant els objectius i els terminis, que estableixi prioritats pel desenvolupament 
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dels sectors industrials, i harmonitzi diferents instruments existents que influeixen 
en el desenvolupament industrial de Catalunya, i d’altres que s’impulsin amb aques-
ta iniciativa.

3. Definir els instruments de concertació i participació en el si del Consell Català 
de l’Empresa, i de seguiment parlamentari del Pacte a través de la Comissió d’Em-
presa i Coneixement del Parlament.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados 

Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Josep Enric Millo i Rocher, 
GP PPC; Anna Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre les obres d’art del Monestir de Sixena
250-00513/11

PRESENTACIÓ: TERESA VALLVERDÚ ALBORNÀ, DEL GP JS, RAFEL BRUGUERA 

BATALLA, DEL GP SOC, GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP, MIREIA BOYA 

E BUSQUET, DEL GP CUP-CC, MARISA XANDRI PUJOL, DEL GP PPC

Reg. 31551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament
Els i les portaveus a la Comissió de Cultura, d’acord amb el que estableixen els 

articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre les obres d’art de Sixena, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Par-
lament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les diverses col·leccions museogràfiques la propietat legal de les quals es qües-

tiona des de diferents instàncies de la Comunitat d’Aragó són béns adquirits legíti-
mament d’acord amb les recomanacions dels organismes museístics internacionals, 
ja sigui mitjançant compra o dipòsit dels seus titulars, i cap sentència ferma no ho 
ha qüestionat.

Per altra banda, des del punt de vista museològic, aquestes obres formen part de 
col·leccions indivisibles, de manera que la seva divisió suposaria una enorme pèrdua 
per al conjunt.

És deure de qualsevol govern conservar el patrimoni cultural del seu país. Els 
béns del Monestir de Sixena conservats al Museu de Lleida i al MNAC estan inclo-
sos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català i, per tant, es troben sota la protecció 
de la Llei de Museus (1990) i la Llei de Patrimoni Cultural Català (1993) de la Gene-
ralitat. La Generalitat té atribuïda la competència exclusiva en matèria de protecció 
del patrimoni cultural català, de conformitat amb la Constitució espanyola, l’article 
127 de l’Estatut d’Autonomia i les lleis aprovades en desenvolupament d’aquesta 
competència ja esmentades.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya demana al Govern de la Generalitat que porti a ter-

me, d’acord amb les competències previstes en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
la Llei de Museus i la Llei de Patrimoni Cultural Català, totes les accions que cal-
guin per tal de garantir que les obres d’art procedents del Monestir de Sixena, i que 
es conserven al Museu Nacional de Catalunya i al Museu de Lleida, romanguin en 
aquests museus de manera que continuïn formant part de les col·leccions inscrites 
dins del catàleg de patrimoni cultural català.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Teresa Vallverdú Albornà, GP JS; Rafel Bruguera Batalla, GP SOC; Gemma 

Lienas Massot, GP CSP; Marisa Xandri Pujol, diputada GP PPC; Mireia Boya e 
Busquet, GP CUP-CC, portaveus a la CC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 32657 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 32657)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre les obres 
d’art del Monestir de Sixena (tram. 250-00513/11).

Esmena 1, GP C’s
De modificació del punt 1, que resta redactat de la següent manera
«En relació amb el litigi relatiu a la possessió d’algunes obres artístiques perta-

nyents al conjunt d’interès cultural del Monestir de Villanueva de Sijena: 
1. Reconeix la facultat de la Generalitat de Catalunya de promoure les accions 

judicials que siguin jurídicament i raonable viables.»

Esmena 2, GP C’s
D’addició d’un punt 2
«2. Demana a totes les parts en l’esmentat litigi que, de bona fe i en compliment 

dels deures legals, compleixin de manera diligent amb les obligacions i deures que 
dels pronunciaments judicials corresponents es puguin derivar, amb molt especial 
cura pel manteniment de la integritat i la conservació dels béns d’interès artístic i 
cultural.»

Esmena 3, GP C’s
D’addició d’un punt 3
«3. Manifesta la necessitat d’intentar cercar una solució amistosa en tot moment, 

basada en els principis de cooperació, lleialtat institucional i bona fe entre les ad-
ministracions publiques implicades, la qual podria ser beneficiosa per als ciutadans 
interessats.»

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 
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Punt 5 | Designació

Procediment per a elegir cinc membres del Consell Superior de la 
Cooperació
284-00010/11

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 32086; 32210; 32321; 32361; 32368 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 08.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 32086)

– Dolors Camats i Luis

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 32210)

– Josep Estalella i Melich 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 32321)

– Ignacio Farrando Miguel 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 32361)

– Emili Nebot i Miralles

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 32368)

– Albert Fernández Saltiveri 

N. de la r.: Els currículums dels candidats es poden consultar a l’Arxiu del Parlament.

Punt 6 | Designació

Procediment per a elegir un membre del Consell Social de la 
Universitat Pompeu Fabra
284-00001/11

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 32359 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 32359)

– Jordi Marín i Puigpelat

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Punt 7 | Designació

Procediment per a elegir dos membres del Consell Social de la 
Universitat Politècnica de Catalunya
284-00002/11

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 32360 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 32360)

– Pere Casals i Perramon
– Ricard Faura i Homedes

N. de la r.: Els currículums dels candidats es poden consultar a l’Arxiu del Parlament.
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Punt 8 | Debat de totalitat

Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, 
de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives
200-00008/11

ACORD DEL PLE

Sessió 18, 09.06.2016, DSPC-P 28

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 9 de juny de 2016, ha adoptat la 
Resolució 181/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 2/2016, 
del 17 de maig, de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (tram. 203-00003/11). Un 
cop validat aquest decret llei, i d’acord amb l’article 155.4 del Reglament, s’ha sot-
mès a votació la proposta de tramitar-lo com a projecte de llei, que ha estat aprovada 
per 133 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.

Aquest acord del Ple dóna lloc a la tramitació com a projecte de llei del Decret 
llei 2/2016, del 17 de maig, de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de re-
gulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. D’acord amb 
el dit article del Reglament, no s’hi poden presentar esmenes de devolució.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís

N. de la r.: El text del Decret llei, que es tramita com a Projecte de llei, va ésser 
publicat en el BOPC 140, del 26 de maig de 2016, a la pàgina 24.
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Punt 9 | Debat de totalitat

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 14380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 89, pàgina 22, del 
23 de març de 2016.



PLE
DOSSIER

Sessió 20, dimecres 13 de juliol de 2016

Segona part

 

Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència 
Tributària de Catalunya
302-00058/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 31634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

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

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 300-00067/11).

Moció
El Parlament insta el Govern a: 
1. No denunciar el Conveni signat entre l’Agència Tributària de Catalunya i les 

Oficines liquidadores dels Registradors de la Propietat, esgotant al seu venciment a 
finals del 2017.

2. Convocar els treballadors i treballadores de les oficines liquidadores de Cata-
lunya, en els propers 15 dies, per tal d’explicar-los la voluntat del Govern en relació 
a les tasques que desenvolupen actualment per encàrrec de l’Agència Tributària de 
Catalunya.

3. Constituir una taula de negociació entre el Departament d’Economia i els i les 
representants de les oficines liquidadores per tal de treballar, durant els propers me-
sos, en la solució i el pla d’actuació per tal que l’Agència Tributària de Catalunya as-
sumeixi les tasques que avui realitzen les oficines liquidadores, garantint el següent: 

a) Els llocs de treball existents a les oficines liquidadores.
b) El model territorial descentralitzat que permet la proximitat amb els ciutadans.
c) L’agilitat, eficiència i eficàcia de l’actual servei.
4. Informar, abans de prendre l’acord definitiu, a la FMC i l’ACM, com a repre-

sentants del món local, de la proposta per tal que l’Agència Tributària de Catalunya 
assumeixi les funcions encarregades avui a les oficines liquidadores.

5. Informar, abans de prendre l’acord definitiu, a la Comissió d’Economia i Hi-
senda, de la proposta per tal que l’Agència Tributària de Catalunya assumeixi les 
funcions encarregades avui a les oficines liquidadores.

6. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, durant el segon semestre de 
l’any 2016, un informe sobre el funcionament de les tasques que fins ara realitzava 
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l’Agència tributària espanyola en relació a la gestió de la via executiva dels impostos, 
i que ara porta a terme l’Agència Tributària de Catalunya.

7. Crear el consorci tributari tal i com estableix l’Estatut, amb la participació pa-
ritària de l’Agència Estatal d’Administració Tributaria i l’Agència Tributària de Ca-
talunya per tal de desplegar el que s’estableix en el seu article 204.

8. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, durant el segon semestre de 
l’any 2016, un informe sobre el futur de l’Agència Tributària de Catalunya i el Pla de 
desenvolupament i creixement de la mateixa.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32736, 32738, 32743 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 32736)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tributària de Catalunya 
(tram. 302-00058/11).

Esmena 1, GP PPC
D’addició a l’apartat 3
3. Constituir una taula de negociació entre el Departament d’Economia i els i 

les representants de les oficines liquidadores per tal de treballar, durant els propers 
mesos, i amb el compromís de suspendre en qualsevol cas la denúncia del conveni 
mentre es negociï una solució satisfactòria per als treballadors i l’interès general de 
tots els catalans, en la solució i el pla d’actuació per tal que l’Agència Tributària de 
Catalunya assumeixi [...].

Esmena 2, GP PPC
D’addició a la lletra a de l’apartat 3
a) Els llocs de treball existents a les oficines liquidadores, així com les condi-

cions laborals dels treballadors.

Esmena 3, GP PPC
D’addició a l’apartat 6
6. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, durant el segon semestre de 

l’any 2016, un informe sobre el funcionament de les tasques que fins ara realitzava 
l’Agència tributària espanyola en relació a la gestió de la via executiva dels impostos, 
i que ara porta a terme l’Agència Tributària de Catalunya, així com de les funcions 
que realitzen les oficines liquidadores dels registres de la propietat.

Esmena 4, GP PPC
D’addició a l’apartat 8
8. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, durant el segon semestre de 

l’any 2016, un informe sobre el futur de l’Agència Tributària de Catalunya i el Pla de 
desenvolupament i creixement de la mateixa, incloent a l’informe la memòria eco-
nòmica i la dotació pressupostària anual corresponent.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 32738)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 
302-00058/11).

Esmena 1, GP CSP
De modificació i addició de l’apartat 1
1. No denunciar, en el termini anunciat pel govern, el Conveni signat entre 

l’Agència Tributària de Catalunya i les Oficines liquidadores dels Registradors de la 
Propietat, esgotant els terminis previstos en el mateix Conveni.

Esmena 2, GP CSP
De modificació de l’apartat 3
3. Constituir una taula de negociació entre el Departament d’Economia i els tre-

balladors i les treballadores de les oficines liquidadores per tal de treballar, durant 
els propers mesos, en la solució i el pla d’actuació per tal que l’Agència Tributària 
de Catalunya assumeixi les tasques que avui realitzen les oficines liquidadores, ga-
rantint el següent: 

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 32743)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tribu-
tària de Catalunya (tram. 302-00058/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
1. No denunciar els convenis signats entre l’Agència Tributària de Catalunya i el 

Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles 
de Catalunya fins que la Secretaria d’Hisenda hagi finalitzat la preparació del pla 
de desplegament del nou model territorial de l’Agència Tributària de Catalunya per 
assumir la totalitat de les funcions que avui són pròpies de l’administració catalana 
en matèria tributària.

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 2
2. Una vegada finalitzat el pla de desplegament del nou model territorial de 

l’Agència Tributària de Catalunya, informar de la part que pugui afectar-los als 
representants del Deganat Autonòmic i dels treballadors i treballadores de les ofi-
cines liquidadores dels Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de 
Catalunya.
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Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 3
3. Dins de l’àmbit de negociació previst per la normativa vigent i en el marc del 

III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de 
la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mantenir reunions periòdiques informatives entre els representants de la Generali-
tat de Catalunya i els dels treballadors de les oficines liquidadores per fer seguiment 
del desenvolupament del pla de desplegament del nou model territorial, i garantir 
la informació específica sobre els processos de provisió provisional per a la cober-
tura dels llocs de treball adscrits a les oficines territorials de l’Agència Tributària 
de Catalunya.

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 4
4. Informar a la FMC i a l’ACM, com a representants del món local, del contingut 

pla de desplegament del nou model territorial de l’Agència Tributària de Catalunya 
per assumir la totalitat de les funcions que avui són pròpies de l’administració cata-
lana en matèria tributària.

Esmena 5, GP JS
De modificació i refosa del punts 5, 6 i 8, que queden en un sol punt 5
5. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda del contingut pla de desplega-

ment del nou model territorial de l’Agència Tributària de Catalunya per assumir la 
totalitat de les funcions que avui són pròpies de l’administració catalana en matèria 
tributària.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les iniciatives 
previstes davant la retirada del Projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2016 i del Projecte de llei de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic
302-00059/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 31754 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada, Hortèn-

sia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les iniciatives previstes davant 
la retirada del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2016 i del Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic (tram. 300-00066/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir el finançament de les mesures aprovades al ple d’emergència social 

a través dels mecanismes de generació de crèdits, crèdits ampliables i transferència 
de cedits previstos en la Llei de Pressupostos del 2015 i en el Decret 252/2015 de 
pròrroga pressupostària pel 2016 i normes que el desenvolupen, així com dels me-
canismes d’aprovació de crèdits extraordinaris previstos en la Llei de Finances Pú-
bliques de Catalunya.

Dotar de cobertura econòmica a aquestes modificacions i ampliacions de crèdits 
pressupostaris a partir dels nous ingressos, que no estan previstos en els Pressupos-
tos del 2015, però que la Generalitat de Catalunya rebrà de manera efectiva durant el 
2016 com a conseqüència de l’augment de les transferències de l’Estat Espanyol, i de 
la millora dels ingressos per impostos propis i cedits. Així com de la major disponi-
bilitat pressupostària derivada de la reducció a més de la meitat de les despeses de 
la partida del Capítol III referida a interessos del Deute previstos en els pressupostos 
del 2015 que suposaran un estalvi de 850 M€.

Defensar davant el Govern Espanyol que les anteriors mesures no suposen en 
cap cas un augment del sostre de despesa atès que es financen o bé amb majors in-
gressos dels previstos en el pressupost prorrogat, o bé amb transferències internes 
entre capítols de l’estat de despeses de les diferents seccions que no comporten cap 
augment global de despesa. Per tant queden garantits en ambdós casos l’equilibri i 
l’estabilitat pressupostaris.

2. Presentar en el termini de tres mesos els Projectes de Llei de reforma fiscal 
que permetin augmentar la capacitat fiscal de la Generalitat de Catalunya a fi i efec-
te de posar en marxa a partir de l’1 de gener del 2017 la Renda Garantida de Ciu-
tadania: 

a) Modificació del tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques amb l’objectiu de reduir els tipus mínims, suavitzar els tipus de les rendes 
mitjanes i incrementar els tipus de les rendes més altes.

b) Modificació de l’Impost de Successions i Donacions per a retornar als nivells 
d’ingressos del 2008, a partir d’una reducció significativa i selectiva dels beneficis 
fiscals derivats de la normativa catalana, que per l’exercici del 2016 estan previstos 
en 979 milions d’euros.
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c) Modificació de l’Impost de Patrimoni, establert en el Decret Llei 7/2012, per 
tal que gravi de manera més intensa els grans patrimonis, com a pas previ i transi-
tori a l’establiment d’un Impost de grans fortunes.

d) Millora de les figures impositives i de la seva capacitat de recaptació pel 
que fa referència a la imposició mediambiental, amb una especial incidència en el 
desenvolupament de les previsions de la Llei de Finançament del Transport Públic 
de Catalunya.

3. Presentar en el termini d’un mes el Projecte de Llei de derogació dels apartats 
de l’Article 17 de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria 
de tributació, comerç i joc evitant que la reducció prevista en aquesta llei del tipus 
impositiu del 55% al 10% aplicable als casinos de joc provoqui una reducció signi-
ficativa en els ingressos fiscals i garantir així millor l’estabilitat pressupostària de la 
Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, Hortènsia Grau 

Juan, diputades, GP CSP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32734, 32737, 32746 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.07.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 32734)

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre les iniciatives previstes davant la retirada del Projecte de llei 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016 i del Projecte de llei de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (tram. 302-00059/11).

Esmena 1, GP SOC
D’addició d’una nova lletra e al punt 2
e) Revisar els diversos beneficis fiscals que aplica la Generalitat i eliminar 

aquells que són clarament regressius.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 32737)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les iniciatives previstes davant la 
retirada del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2016 i del Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic (tram. 302-00059/11).
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Esmena 1, GP PPC
De modificació de l’apartat 1
[...] però que la Generalitat de Catalunya rebrà de manera efectiva durant el 2016 

com a conseqüència de l’augment de les transferències del Govern de l’Estat, i de la 
millora dels ingressos [...].

Esmena 2, GP PPC
De supressió a l’apartat 1
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
[...] que suposaran un estalvi de 850 M€.
Defensar davant el Govern Espanyol que les anteriors mesures no suposen en 

cap cas un augment del sostre de despesa atès que es financen o bé amb majors in-
gressos dels previstos en el pressupost prorrogat, o bé amb transferències internes 
entre capítols de l’estat de despeses de les diferents seccions que no comporten cap 
augment global de despesa. Per tant queden garantits en ambdós casos l’equilibri i 
l’estabilitat pressupostaris.

2. Presentar en el termini [...].

Esmena 3, GP PPC
De supressió de tot l’apartat 2

Esmena 4, GP PPC
De supressió de tot l’apartat 3

Esmena 5, GP PPC
D’addició d’un nou apartat
4. Presentar al Parlament abans del proper 10 d’octubre el Projecte de llei de 

pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, 

GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 32746)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les iniciati-
ves previstes davant la retirada del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2016 i del Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic (tram. 302-00059/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
De supressió i addició 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir el finançament de les mesures aprovades al ple d’emergència social 

a través dels mecanismes de generació de crèdits, crèdits ampliables i transferència 
de cedits previstos en la Llei de Pressupostos del 2015 i en el Decret 252/2015 de 
pròrroga pressupostària pel 2016 i normes que el desenvolupen, així com dels me-
canismes d’aprovació de crèdits extraordinaris previstos en la Llei de Finances Pú-
bliques de Catalunya.
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Dotar de cobertura econòmica a aquestes modificacions i ampliacions de crèdits 
pressupostaris a partir dels nous ingressos, que no estan previstos en els Pressupos-
tos del 2015, però que la Generalitat de Catalunya rebrà de manera efectiva durant el 
2016 com a conseqüència de l’augment de les transferències de l’Estat Espanyol, i de 
la millora dels ingressos per impostos propis i cedits. Així com de la major disponi-
bilitat pressupostària derivada de la reducció a més de la meitat de les despeses de 
la partida del Capítol III referida a interessos del Deute previstos en els pressupostos 
del 2015 que suposaran un estalvi de 850M€.

Defensar davant el Govern Espanyol que les anteriors mesures no suposen en 
cap cas un augment del sostre de despesa atès que es financen o bé amb majors in-
gressos dels previstos en el pressupost prorrogat, o bé amb transferències internes 
entre capítols de l’estat de despeses de les diferents seccions que no comporten cap 
augment global de despesa. Per tant queden garantits en ambdós casos l’equilibri i 
l’estabilitat pressupostaris.

1. En el Ple del mes de juny va prosperar l’esmena a la totalitat als pressupostos 
presentats pel Govern, amb el suport de tots els grups parlamentaris excepte el del 
grup que dóna suport al govern, i amb la voluntat d’abordar les possibilitats de la 
pròrroga pressupostària.

D’acord amb la voluntat d’aconseguir el màxim de consens en relació les parti-
des econòmiques que es puguin destinar a mitigar les situacions de pobresa existents 
al país i defugint, per tant, l’escenari de confrontació partidista en relació aquesta 
qüestió, el Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

a) Convocar una reunió específica del govern amb els grups parlamentaris per 
treballar les línies polítiques a prioritzar en el marc de la pròrroga.

b) A destinar el màxim de partides possibles a polítiques socials, i per tant també, 
a les mesures aprovades al ple d’emergència social.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta 

GP CUP-CC 
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Punt 20 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte 
recreatiu i turístic de BCN World
302-00060/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 31819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre el projecte recreatiu i turístic de BCN World (tram. 
300-00072/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya, per l’impacte positiu del projecte conegut com a 

BCN World en el sector turístic, comercial i econòmic de Catalunya, i en particular 
de les comarques del Camp de Tarragona, manifesta el seu compromís amb el cen-
tre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou.

2. El Parlament de Catalunya considera que la inestabilitat del Govern entorn el 
centre recreatiu i turístic és un factor que posa en perill la inversió necessària per 
a la realització del projecte. Per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a: 

a) No incloure el projecte del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou com 
a instrument de negociació entorn a la qüestió de confiança anunciada pel president 
de la Generalitat per al mes de setembre d’enguany.

b) Aprovar, en el termini de tres mesos, un calendari creïble amb totes les fases 
necessàries per a fer realitat el centre recreatiu i turístic. Aquest calendari s’haurà 
de consensuar amb la resta d’administracions.

c) Accelerar l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic (PDU) de reorde-
nació de l’àmbit del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou amb el consens 
de les administracions implicades, per tal de donar l’impuls definitiu al projecte.

d) Impulsar la inclusió de la marca turística «Tarragona-Costa Daurada» en el 
nom del centre recreatiu i turístic.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, 

GP PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32656, 32732, 32744 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 32656)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el projecte recreatiu i turístic de BCN World (tram. 
302-00060/11).
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Esmena 1, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 3
3. El Parlament insta el Govern a presentar un projecte de llei de modificació i 

/o derogació dels següents apartats de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació 
de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç i joc 

3a) Dels apartats 1 i 2 de l’article 7 que permet una excepcionalitat a la norma-
tiva sectorial del joc en permetre que les maquines de joc es puguin veure i escoltar 
des d’altres zones del centre recreatiu turístic no dedicades al joc.

3b) De l’article 11 que permet el joc a crèdit i operacions d’intermediació de ti-
pus bancari.

3c) De l’apartat 2c de l’article 17 que rebaixa el tipus impositiu aplicable als ca-
sinos de joc al 10 %

3d) De la disposició addicional Primera que autoritza el Govern a atorgar fins 
a un màxim de sis llicències per a casinos de joc en el centre recreatiu turístic de 
Vila-seca i Salou.

Esmena 2, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 4
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar, per organismes inde-

pendents, els estudis d’impacte econòmic que la instal·lació del nou projecte del cen-
tre recreatiu turístic pot tenir sobre el sector hoteler i el sector del petit comerç de la 
zona incloent a més de Vilaseca i Salou, les ciutats de Tarragona, Reus i Cambrils.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 32732)

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el projecte recreatiu i turístic de BCN World (tram. 302-00060/11).

Esmena 1, GP SOC
De supressió en el punt 1 
1. El Parlament de Catalunya, per l’impacte positiu del projecte conegut com a 

BCN World en el sector turístic, comercial i econòmic de Catalunya, i en particular 
de les comarques del Camp de Tarragona, manifesta el seu compromís amb el cen-
tre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou.

Esmena 2, GP SOC
D’addició d’un nou punt 3
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir que 

l’1% de la inversió realitzada, es dediqui a programes socials i a actuacions en el 
territori, així com la fórmula per a la seva inclusió al plec de condicions per a l’ator-
gament de les llicències de casino.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 32744)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte recre-
atiu i turístic de BCN World (tram. 302-00060/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
1. El Parlament de Catalunya, per l’impacte positiu del projecte del Centre Re-

creatiu i Turístic de Vila-seca i Salou en el sector turístic, comercial i econòmic de 
Catalunya, i en particular de les comarques del Camp de Tarragona, manifesta el 
seu compromís amb el projecte.

Esmena 2, GP JS
De modificació de l’encapçalament del punt 2
2. El Parlament de Catalunya considera fonamental, per tal de reforçar la con-

fiança dels inversors, que el projecte del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i 
Salou esdevingui un espai de consens entre la gran majoria dels grups parlamenta-
ris. Per això el Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalunya a: 

Esmena 3, GP JS
De modificació de la lletra b del punt 2
b) Complir de forma rigorosa el calendari anunciat per a fer una realitat el pro-

jecte en el termini més breu possible.

Esmena 4, GP JS
De modificació de la lletra d del punt 2
d) Incentivar la inclusió per part dels inversors de topònims del territori i refe-

rències a la seva marca turística en les denominacions comercials triades per a re-
ferir-se al centre turístic integrat del CRT de Vila-seca i Salou.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 21 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el règim 
disciplinari dels Mossos d’Esquadra
302-00061/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 31852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre el règim disciplinari dels Mossos d’Esquadra (tram. 300-00069/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a adoptar los cam-

bios pertinentes en la normativa relativa al régimen disciplinario los Mossos d’Es-
quadra (ley 10/1994, de la Policía de Catalunya, y Decreto 183/1995 por el que se 
aprueba el Reglamento del Régimen Disciplinario), con el objetivo de, en todo caso,

a) Asegurar que todas las actuaciones realizadas en la fase de Información reser-
vada dentro de la fase inicial de cualquier investigación se incorpora al expediente 
sancionador incoado a resultas de las mismas.

b) Asegurar que cualquier comunicación realizada por la Dirección de Asuntos 
Internos con el agente en cuestión se realice siempre mediante carta certificada con 
acuse de recibo, correo electrónico o un teléfono oficial, donde dicha comunicación 
garantice su procedencia, así como la posibilidad de una comunicación interna por 
parte de un superior jerárquico.

c) Adecuar, mejorar y facilitar un espacio concreto donde se asegure en todo 
momento, en la fase de Información reservada dentro de la fase inicial de cualquier 
investigación, la asistencia del letrado que acompaña o asesora al agente en cuestión, 
para que el letrado pueda asesorar al agente sobre cualquier aspecto.

d) Asegurar que, en el caso de denuncias anónimas interpuestas contra los agen-
tes que se demuestren intencionadamente dolosas y/o manifiestamente falsas, se 
perseguirá al falso denunciante, incluyendo la imputación por falsedad que ha com-
portado daños y perjuicios morales y al honor del agente.

e) Asegurar que los agentes implicados dispongan siempre de una copia del ates-
tado o expediente completo de su declaración.

2. El Parlament de Catalunya declara la necesidad de constituir en sede parla-
mentaria un grupo de trabajo sobre el régimen disciplinario de los Mossos d’Esqua-
dra, en el seno de la Comisión de Interior. Dicho grupo de trabajo se constituirá en 
el siguiente período de sesiones, contará con la presencia de expertos en el tema y 
adoptará propuestas de conclusiones y recomendaciones de mejora.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP C’s 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 32723, 32735 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 32723)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el règim discipli-
nari dels Mossos d’Esquadra (tram. 302-00061/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1 b
b) Assegurar que qualsevol comunicació realitzada per la Direcció d’Afers In-

terns amb l’agent en qüestió es realitzi sempre garantint la seva procedència.

Esmena 2, GP JS
D’addició al punt 1 c
c) Adequar, millorar i facilitar un espai concret on s’asseguri en tot moment, en 

la fase d’informació reservada dintre de la fase inicial de qualsevol investigació, 
l’assistència del lletrat que acompanya o assessora a l’agent en qüestió, per tal que el 
lletrat pugui assessorar a l’agent sobre qualsevol aspecte en finalitzar la declaració.

Esmena 3, GP JS
De supressió al punt 1 e
e) Assegurar que els agents implicats disposin sempre d’una còpia de l’atestat o 

expedient complet de la seva declaració.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 32735)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre el règim disciplinari dels Mossos d’Esqua-
dra (tram. 302-00061/11).

Esmena 1, GP PPC
D’addició a la lletra c de l’apartat 1
c) Adecuar, mejorar y facilitar un espacio concreto donde se asegure en todo 

momento, en la fase de Información reservada dentro de la fase inicial de cualquier 
investigación, la asistencia del letrado que acompaña o asesora al agente en cuestión, 
para que el letrado pueda asesorar al agente sobre cualquier aspecto, así mismo la 
asistencia de la representación sindical siempre que así sea requerido.

Esmena 2, GP PPC
De supressió de tot l’apartat 2

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 
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Punt 22 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les addiccions 
socials
302-00062/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 31853, 32251 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 158 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel-
lació al Govern sobre les addiccions socials (tram. 300-00070/11).

Moción
1. Desenvolupar una estratègia comuna i transversal de prevenció de les noves 

patologies relacionades amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comuni-
cació (d’ara en endavant, «les TIC»), que inclogui la participació activa de tots els 
departaments competents en atenció a les causes i els efectes d’aquestes noves pato-
logies. En conseqüència, com a mínim, hi han de participar activament els departa-
ments de Treball, Afers Socials i Famílies, de Salut i d’Ensenyament.

2. Impulsar la creació d’una comissió tècnica assessora de recerca i avaluació, 
amb la participació de professionals experts independents i amb una representació 
adequada dels afectats, per tal d’aprofundir més en el coneixement d’aquestes no-
ves addiccions socials, les seves causes, com es desenvolupen i la seva prevalença.

3. Aquesta comissió haurà de posar especial atenció i diligència en l’avaluació de 
l’impacte que aquestes noves patologies relacionades amb les TIC poden tenir amb 
conductes indesitjables com la discriminació o els maltractaments patits per joves 
i infants.

4. Avaluar, modificar o, en el seu cas, establir les polítiques de foment del joc res-
ponsable de la Generalitat de Catalunya, incloent el seu possible impacte sobre les 
polítiques de comunicació o publicitat institucional i les polítiques d’admissió d’ac-
tivitats promocionals de tercers establertes i adoptades per mitjans de comunicació 
de titularitat pública en l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya o que 
rebin ajudes de caràcter públic per part de la Generalitat de Catalunya.

5. Fomentar l’efectiva elaboració, adopció, implementació i aplicació de codis de 
bones pràctiques relatives al joc responsable, amb especial incidència en les seves 
polítiques publicitàries o de promoció comercial de la seva activitat, per part dels 
operadors que actuïn en l’àmbit territorial de Catalunya.

6. Fomentar la submissió voluntària dels operadors que actuïn en l’àmbit terri-
torial de Catalunya a organismes voluntaris d’avaluació prèvia de l’adequació de la 
seva activitat publicitària o de promoció comercial de la seva activitat als compromi-
sos previstos en els codis de bones pràctiques voluntàriament adoptats per aquests.

7. Elaborar un protocol integral de prevenció, detecció i actuació, que sigui efi-
caç i capaç de reduir els casos de dependència a les TIC abans de convertir-se en 
addicció, amb una estratègia específica i diferenciada pels menors i joves, per les 
especials característiques d’aquests col·lectius que els fan més vulnerables.

8. Establir un període màxim per a l’elaboració i implementació, tant de l’estratè-
gia comuna com del protocol, de 6 mesos des de l’aprovació de la moció.

9. L’esmentat protocol haurà d’incloure com a mínim els següents punts: 
9.1. Educació als nens i nenes a partir de secundària, mitjançant tallers enfocats 

al coneixement de les TIC i tècniques d’autoprotecció on-line, així com també ta-
llers sobre joc responsable i les nefastes conseqüències del joc patològic.
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9.2. Formació presencial i obligatòria per als professionals implicats en l’àmbit 
escolar ja siguin professors o personal del centre educatiu, informació per a les fa-
mílies, així com per als professionals sanitaris, en temes relacionats amb les TIC, 
la seva influència sobre els menors i els joves, les possibilitats de desenvolupar una 
addicció i la seva simptomatologia; per tal d’aconseguir una detecció precoç i eficaç 
d’aquestes noves patologies que permeti una actuació i cerca de solucions ràpides.

10. Crear un telèfon d’ajuda gratuït per a la prevenció de les addicions socials 
amb assistència psicològica i coordinar la gestió d’aquest telèfon amb el telèfon d’a-
tenció als menors víctimes de maltractament.

11. Dur a terme accions conjuntes de prevenció amb les entitats més representa-
tives dedicades al tractament d’addicions, la comunitat educativa i les associacions 
de mares i pares d’alumnes (AMPES); així com també accions encaminades a pro-
moure un ús responsable del joc, sense crear alarmismes i sobretot dotant als pares 
i mares d’eines per poder combatre les dependències en la seva fase inicial, infor-
mant-los també de les institucions que treballen amb aquestes patologies per si ne-
cessiten ajuda professional.

12. Realitzar campanyes de divulgació multicanal per conscienciar al conjunt de 
la societat sobre la importància de protegir els drets dels nens, nenes i joves, evi-
denciant que un ús inadequat de les TIC i en especial tot allò que estigui relacio-
nat amb el joc i les apostes suposen un greu risc per als menors i adolescents amb 
efectes socials, físics i psicològics, que poden esdevenir molt greus si no es rep el 
tractament adequat.

13. Establir una dotació pressupostària adequada per a la formació, tallers a les 
aules, línia telefònica i resta d’activitats que es contemplin en aquesta moció i que 
permeti la seva posada en marxa immediata des de la seva formulació.

14. Establir que un percentatge mínim del total d’ingressos que percebi la Ge-
neralitat de Catalunya pels diferents tributs que graven l’activitat del joc es destini 
específicament a la prevenció i el tractament de patologies relacionades amb el joc 
com la ludopatia. 

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32482, 32747 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 32482)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre les addiccions socials (tram. 302-00062/11).

Esmena 1, GP CSP
De modificació del punt 4
4. Avaluar l’impacte que les polítiques de comunicació o publicitat institucional 

i les polítiques d’admissió d’activitats promocionals de tercers establertes i adopta-
des per mitjans de comunicació de titularitat pública en l’àmbit competencial de la 
Generalitat de Catalunya o que rebin ajudes de caràcter públic per part de la Ge-
neralitat de Catalunya poden tenir en els usuaris que no busquen aquesta mena de 
continguts però se’ls troben.
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Esmena 2, GP CSP
De supressió
5. Fomentar ¡’efectiva elaboració, adopció, implementació i aplicació de codis de 

bones pràctiques relatives al joc responsable, amb especial incidència en les seves 
polítiques publicitàries o de promoció comercial de la seva activitat, per part dels 
operadors que actuïn en l’àmbit territorial de Catalunya.

Esmena 3, GP CSP
De modificació del punt 9.1
9.1. Educació als nens i nenes a partir de secundària, mitjançant tallers enfocats 

al coneixement de les TIC i tècniques d’autoprotecció on-line, així com també ta-
llers sobre les conseqüències nefastes que pot arribar a tenir el joc per a certes per-
sones.

Esmena 4, GP CSP
De modificació del punt 11
11. Dur a terme accions conjuntes de prevenció amb les entitats més representati-

ves dedicades al tractament d’addicions, la comunitat educativa i les associacions de 
mares i pares d’alumnes (AMPES); així com també accions encaminades a alertar 
sobre les conseqüències que por tenir el joc en certes persones, sense crear alarmis-
mes i sobretot dotant als pares i mares d’eines per poder combatre les dependènci-
es en la seva fase inicial, informant-los també de les institucions que treballen amb 
aquestes patologies per si necessiten ajuda professional.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 32747)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les addiccions so-
cials (tram. 302-00062/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
1. Desenvolupar una estratègia comuna i transversal de prevenció de les noves 

patologies relacionades amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunica-
ció (d’ara en endavant, «les TIC»), que inclogui la participació activa de tots els de-
partaments competents. El Govern, en el marc del Pla d’Atenció Integral a les Per-
sones amb Transtorns Mentals i Addiccions, inclourà un objectiu específic sobre la 
prevenció de les noves patologies relaciones amb l’ús de les TIC.

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 2
2. Impulsar, en el marc del Pla d’Atenció Integral a les Persones amb Transtorns 

Mentals i Addiccions, la creació d’una comissió de treball sobre prevenció i atenció 
a les addiccions socials amb la participació de professionals externs, associacions 
de familiars i afectats i experts en TIC.



PlE 20
13 de juliol de 2016

17 Dossier

Esmena 3, GP JS
D’addició al punt 7
7. Elaborar, en el marc de la comissió de treball, un protocol integral de preven-

ció, detecció i actuació, que sigui eficaç i capaç de reduir els casos de dependència 
a les TIC abans de convertir-se en addicció, amb una estratègia específica i diferen-
ciada pels menors i joves, per les especials característiques d’aquests col·lectius que 
els fan més vulnerables.

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 8
8. Establir un període màxim per a l’elaboració i implementació, tant de l’estra-

tègia comuna com del protocol, d’un any des de l’aprovació de la moció.

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 10
10. Garantir, de forma coordinada, mitjançant el servei d’informació 012 i els 

serveis del CatSalut Respon i del telèfon Infància Respon, l’adequada prevenció i 
atenció de les addiccions socials a través de l’oportuna formació dels professionals 
prestadors del servei.

Esmena 6, GP JS
De modificació dels punts 11 i 12
11. Dur a terme, en el marc de la comissió de treball una anàlisi de les accions de 

prevenció amb les entitats més representatives i dissenyar, si cal, noves estratègies 
d’actuació preventiva que incloguin, en tot cas, campanyes de divulgació, tant per la 
població en general com, més específicament, per la comunitat educativa.

Esmena 7, GP JS
De modificació del punt 14
14. Establir les aportacions destinades a la lluita contra les patologies associades 

al joc, d’acord amb el que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 6/2014, 
del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re-
creatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 23 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una Catalunya 
desmilitaritzada
302-00063/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 31854 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre una Catalunya desmilitaritzada 
(tram. 300-00068/11).

Moció
Basant-nos en els principis i objectius proclamats en llei 21/2003 de Foment 

de la Pau, en la Llei 16/2014 d’Acció exterior i de relacions amb la Unió Europea i 
recollint el compromís amb tots els pobles per construir un ordre mundial pacífic 
tal com s’expressa en el preàmbul i l’article 51 de l’actual Estatut de Catalunya, la 
CUP - Crida Constituent proposa que el Parlament de Catalunya insti al Govern de 
la Generalitat a que en l’exercici de les seves atribucions, competències, en coherèn-
cia amb la legislació esmentada i recollint les diverses manifestacions de descon-
tentament i crítica d’amplis sectors de la societat, faci seves les següents propostes: 

Les polítiques locals, nacionals i internacionals s’han d’orientar cada vegada més 
cap al foment de la pau, la cooperació i la prevenció dels conflictes. Considerem que 
per entomar aquest camí s’han de recuperar els espais destinats a ús militar per tal 
de cedir-los per a l’ús civil. El compromís amb la pau requereix ampliar el serveis 
que garanteixen el benestar de les persones en tots els seus àmbits. És per això que: 

1. S’insta el Govern a realitzar totes les accions necessàries davant del Ministe-
rio de Defensa i el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la De-
fensa per reclamar el traspàs del patrimoni militar –tant de solars com d’edificis en 
desús– a la Generalitat, o a l’ens local corresponent, per tal de destinar-los a usos 
civils i d’accés públic.

L’exaltació dels valors militars són una contribució directa a la normalització de 
la guerra i la violència. Els esdeveniments militars que es realitzen en espais públics 
constitueixen una contradicció amb els valors de la cultura de pau que s’han de pa-
lesar en les activitats que es duen a terme en els espais públics que són, per defini-
ció, espais de valors comunitaris, de respecte cap a l’altre, de trobada i de diàleg, on 
les agressions o la referència a aquestes i a l’ús de les armes no han de tenir cabuda. 
És per això que: 

2. S’insta el Govern, com exercici de coherència amb els valors de la pau, que 
prohibeixi els actes d’exaltació d’allò militar i de legitimació de la violència i de les 
armes, no permetent les desfilades militars i altres actes d’aquest tipus en espais ci-
vils de Catalunya.

La realització de maniobres militars en espais civils comporta un impacte en la 
vida de les poblacions i de les activitats que aquestes desenvolupen quotidianament. 
El foment de la pau obliga a preservar els espais civils com entorns completament 
desmilitaritzats per evitar que l’exposició i l’exercici de la violència es normalitzi en 
indrets on les maniobres militars estan totalment fora de context i que contribueixen 
a contradir els valors de la cultura de la pau. És per això que: 

3. S’insta el Govern a prohibir les maniobres militars en espais no estrictament 
militars, com són els casos de les maniobres que es realitzen al Parc Natural de la 
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Serra de Collserola, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a la serra de 
l’Albera i als pobles de Sant Climent Sescebes i Talarn, entre d’altres. Així com, 
promoure que els ens locals, en exercici de les seves atribucions i competències ho 
emulin.

El gaudiment d’espais lúdics i d’oci són un dret essencial per el desenvolupament 
de la vida de les persones. En el compromís amb la pau l’exposició d’armament en 
contextos d’aquest tipus donen un missatge erroni sobre la guerra, es banalitzen les 
armes com instrument vàlid de diversió i de gaudi quan són eines d’agressió fabri-
cades per a ús bèl·lic. Descontextualitzar la veritable funció de les armes no s’ajusta 
a l’impacte que aquestes provoquen al món. És per això que: 

4. S’insta el Govern a desautoritzar la participació i presència dels avions de 
combat a l’exposició aèria, Festa al Cel, que actualment es celebra a Mataró.

El missatge de la presència de les forces armades en un context civil i educatiu 
és el de normalitzar la guerra en l’escenari global com una eina de política exterior. 
Aquest missatge es contradiu plenament i de manera frontal amb els valors educa-
tius i la cultura de pau que el Govern diu defensar.

L’exèrcit no ha d’envair els espais educatius, que no li són propis, ja que contra-
venen els valors que fomenten les institucions educatives on es treballen valors més 
propers a la cultura i construcció de la pau, la cooperació, la prevenció dels conflic-
tes i la resolució per vies no-violentes. La defensa d’espais educatius lliures d’exèr-
cits i d’armes és una exigència educativa. És per això que: 

5. S’insta el Govern a no permetre la presència de l’exèrcit en qualsevol espai 
educatiu i de formació: ni als centres educatius, ni al Saló de l’Ensenyament, ni al 
Saló de la Infància, a Barcelona; ni al Saló d’Esport i Turisme de Muntanya o a la 
Fira de Formació Professional, a Lleida; ni a l’ExpoJove de Girona; i tampoc a l’Es-
pai de l’Estudiant de Valls.

Tal i com declara la Llei de foment de la pau, l’activitat de la Administració de 
la Generalitat i els ens locals ha d’estar guiada per la prevenció i la solució pacífi-
ca dels conflictes i les tensions socials, i l’enfortiment i l’arrelament de la pau i de 
la convivència. En conseqüència, promocionar, subvencionar o invertir en empre-
ses relacionades amb la investigació militar i la producció d’armes és una violació 
d’aquest mandat. A Catalunya, en l’última dècada, empreses d’aquest sector han re-
but diners per valor de 63 milions d’euros, sense cap transparència en el destí final 
d’aquest armament i, per tant, desconeixem si atien alguns dels terribles conflictes 
que assolen el nostre món. És per això que: 

6. S’insta el Govern a eliminar els ajuts i les activitats de promoció per part de 
l’Administració vers la indústria militar a Catalunya, incloent el suport a la R+D de 
caire militar i qualsevol altra activitat de suport institucional per establir indústria 
amb producció militar i armamentista.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32733, 32740, 32742 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.07.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 32733)

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

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre una Catalunya desmilitaritzada (tram. 302-00063/11).
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Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 1
1. S’Insta el Govern a realitzar totes les accions necessàries davant del Ministeri 

de Defensa i l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per 
reclamar el traspàs a la Generalitat, o a l’ens local corresponent, i mitjançant els 
instruments jurídics corresponent, del patrimoni militar de caràcter immobiliari que 
es trobi en desús, per tal de destinar-los a usos públics de caràcter civil.

Esmena 2, GP SOC
De modificació del punt 2
2. S’insta el Govern de la Generalitat a promoure la cultura de la pau i la no vio-

lència, a no organitzar parades o desfilades dels cossos de seguretat que en depenen, 
i a fer totes les gestions al seu abast davant del Govern d’Espanya per tal que no es 
duguin a terme parades o desfilades de les forces armades en espais civils.

Esmena 3, GP SOC
De modificació del punt 3
3. S’insta el Govern de la Generalitat a regular les condicions sota les quals es 

podran dur a terme maniobres militars en espais no estrictament militars, amb es-
pecial consideració als factors de sostenibilitat ambiental i preservació del territori, 
el paisatge i els hàbitats, així com als usos civils dels indrets on es pretengui dur a 
terme maniobres militars i la possible presència de civils en aquests indrets. Amb 
aquest finalitat, la regulació haurà de preveure la cooperació entre administracions 
a fi que es produeixi un avís previ amb suficient antelació a fi que la Generalitat pu-
gui dur a terme l’avaluació dels impactes de les maniobres proposades, i emetre in-
forme favorable o desfavorable respecte a la seva realització, així com per difondre, 
si escau, entre la població propera o potencialment usuària de l’indret on es pretén 
dur a terme les maniobres, la durada d’aquestes i el perímetre dins del qual es du-
ran a terme.

Esmena 4, GP SOC
De modificació del punt 4
4. S’Insta el Govern de la Generalitat a fomentar el caràcter civil de l’exposició 

aèria, Festa al Cel, que actualment es celebra a Mataró.

Esmena 5, GP SOC
De modificació del punt 5
5. S’insta el Govern de la Generalitat a limitar la presència de l’oferta formativa 

i professional de les forces armades a aquelles fires i mostres centrades en l’oferta 
formativa i d’ocupació posterior a l’etapa d’ensenyament obligatori, excloent-ne els 
centres educatius de primària i secundària, així com altres salons, fires i mostres 
adreçades a la infància i l’adolescència.

Esmena 6, GP SOC
De modificació del punt 6
6. S’insta el Govern de la Generalitat a centrar els ajuts a la R+D+I i les activi-

tats de promoció industrial per part de l’Administració en la R+D+I de caire civil.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 32740)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre una Catalunya desmilitaritzada (tram. 302-00063/11).

Esmena 1, GP C’s
De modificació del punt 1, que resta redactat de la següent manera
1. S’insta el Govern a realitzar totes les accions necessàries davant del Ministerio 

de Defensa i el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 
per estudiar i, en el seu cas, acordar de forma coordinada i en estricte compliment 
de la legalitat vigent el traspàs o cessió d’ús progressius del patrimoni militar en de-
sús a la Generalitat de Catalunya, o a l’ens local corresponent, per tal de destinar-lo 
a usos civils i d’accés públic.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 32742)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una Catalunya 
desmilitaritzada (tram. 302-00063/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
1. S’insta el Govern a impulsar totes les accions endegades ja davant del Minis-

terio de Defensa i el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa per reclamar el traspàs del patrimoni militar –tant de solars com d’edificis 
en desús– a la Generalitat, o a l’ens local corresponent, per tal de destinar-los a usos 
civils i d’accés públic.

Esmena 2, GP JS
De modificació i supressió del punt 2
2. S’insta el Govern, com exercici de coherència amb els valors de la pau, que 

endegui les mesures necessàries per evitar els actes d’exaltació d’allò militar i de le-
gitimació de la violència i de les armes, no permetent les desfilades militars i altres 
actes d’aquest tipus en espais civils de Catalunya.

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 3
3. S’insta el Govern a demanar al Ministeri de Defensa, com ja ha fet en ante-

riors ocasions, que no faci les maniobres militars en espais no estrictament militars, 
com són els casos de les maniobres que es realitzen al Parc Natural de la Serra de 
Collserola, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a la serra de l’Albera i als 
pobles de Sant Climent Sescebes i Talarn, entre d’altres. Així com, promoure que 
els ens locals, en exercici de les seves atribucions i competències ho emulin.
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Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 4
4. S’insta el Govern a demanar a l’Ajuntament de Mataró la no participació i 

presència dels avions de combat a l’exposició aèria, Festa al Cel, que actualment se 
celebra al municipi.

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 5 
5. S’insta el Govern a evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu 

i de formació i evitar que tampoc sigui present a espais educatius i promocionals, 
com ara al Saló de l’Ensenyament, el Saló de la Infància, a Barcelona; el Saló d’Es-
port i Turisme de Muntanya o la Fira de Formació Professional, a Lleida; l’ExpoJo-
ve de Girona; i a l’Espai de l’Estudiant de Valls.

Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 6
6. S’insta el Govern a no concedir ajuts i a no promoure activitats per part de 

l’Administració vers la indústria militar a Catalunya, incloent el suport a la R+D 
que sigui explícitament orientada al desenvolupament de la industria militar i ar-
mamentista.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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