
PLE
DOSSIER

Sessió 33, dimecres 5 d’abril de 2017

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 5 d’abril, a les 10.00 h).

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

3. Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament de les situa-
cions de maltractament de menors en l’àmbit educatiu. Tram. 202-00030/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text 
presentat: BOPC 140, 14).

4. Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2016. Tram. 360-
00020/11. Síndic de Greuges. Presentació de l’informe (Informe: BOPC 327, 41). 
(Aquest punt es debatrà el 5 d’abril, a les 15:00 h).

5. Informe de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per 
a la Regeneració Democràtica. Tram. 260-00002/11. Comissió d’Estudi de les Mesu-
res de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica. Debat i votació.

6. Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra l’atur i la precarietat laboral. Tram. 300-
00148/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre llengua i poder. Tram. 300-00149/11. Grup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Tarragona. 
Tram. 300-00150/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la pobresa femenina. Tram. 300-00151/11. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la situació actual i les perspectives de futur de l’eco-
nomia catalana. Tram. 300-00153/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substan-
ciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels residus. Tram. 300-00152/11. Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el grau d’inversió en infraestructures a Catalunya 
del Govern espanyol. Tram. 300-00154/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Subs-
tanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les inversions en infraestructures. Tram. 300-
00155/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el nomenament del nou di-
rector de TV3. Tram. 302-00134/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la saturació dels recursos 
sanitaris i l’impacte en l’accessibilitat. Tram. 302-00131/11. Grup Parlamentari Socia-
lista. Debat i votació.
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16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació infantil. Tram. 302-
00129/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’accés universal a l’educa-
ció infantil. Tram. 302-00130/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la despoblació a les zones 
rurals. Tram. 302-00132/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis socials relacio-
nats amb el trastorn de l’espectre autista. Tram. 302-00133/11. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mercantilització de la vida 
i dels béns i els serveis comuns. Tram. 302-00135/11. Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.



PlE 33
5 d’abril de 2017

3 Dossier

Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 5 D’ABRIL DE 2017, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els suports parla-

mentaris per a aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2018. Tram. 310-
00201/11. Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament de 
la Llei 4/2016, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial. Tram. 310-00204/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el viatge empresarial 
a la Xina. Tram. 310-00205/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Registre de pare-
lles estables. Tram. 310-00206/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions en 
matèria de feminismes. Tram. 310-00207/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substan-
ciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Parc Científic i 
Tecnològic de la Universitat de Girona. Tram. 310-00200/11. Eva Granados Galia-
no, del Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència a l’es-
pai públic. Tram. 310-00202/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els treballadors pú-
blics. Tram. 310-00203/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords amb la 
funció pública. Tram. 310-00208/11. Marc Vidal i Pou, 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. 317-00138/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substan-
ciació.

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00136/11. Xavier García Albiol, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00139/11. 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. 317-00135/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.
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14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00134/11. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans. Substanciació.

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00137/11. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 2 | Coneixement

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

Comissions d’estudi
Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms (CEEA)
President: Joan Ramon Casals i Mata
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Punt 3 | Debat de totalitat i votació de l’esmena

Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament 
de les situacions de maltractament de menors en l’àmbit educatiu
202-00030/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 27504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 140, pàgina 14, 
del 26 de maig de 2016.

ESMENA A LA TOTALITAT

Reg. 32013 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 32013)

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

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de mesures urgents per 
a la prevenció i tractament de les situacions de maltractament de menors en l’àmbit 
educatiu (tram. 202-00030/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 5 | Debat i votació

Informe de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la 
Corrupció per a la Regeneració Democràtica
Tram. 260-00002/11

INFORME I CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ

A la Mesa del Parlament
La Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Re-

generació Democràtica, en la sessió tinguda el 16 de març de 2017, d’acord amb 
l’article 65.3 del Reglament del Parlament, ha aprovat l’informe i les conclusions 
següents: 

Informe i conclusions de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita 
contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
I. Informe
1. Creació de la Comissió
2. Constitució de la Comissió
3. Pla de treball de la Comissió
4. Compareixences tingudes 
5. Documentació
6. Propostes de conclusions presentades pels grups parlamentaris

II. Conclusions

III. Annex. Propostes de conclusions presentades per les entitats representades pels mem-
bres especialistes

N. de la r.: L’informe de la Comissió ha estat publicat en el BOPC 374, pàgina 3, del 
31 de març de 2017. 

II. CONCLUSIONS

I. Transparència
1. Cal més transparència com a instrument de gran eficàcia contra el frau. Amb 

aquesta finalitat s’ha de desplegar per reglament la Llei 19/2014, i concretar-ne els 
termes i les obligacions, atenent, entre altres, les recomanacions de l’informe del 
Síndic de Greuges i la praxi dels dos anys de vigència, i entendre que és una priori-
tat dels poders públics a Catalunya difondre i promocionar el dret subjectiu d’accés 
a tota la informació pública i dels mecanismes de garantia, i conscienciar i formar 
la ciutadania i animar-la a denunciar qualsevol pràctica detectada com a abusiva del 
poder o susceptible de contenir il·licitud, ja que una ciutadania ben informada pot 
participar en els assumptes públics i exercir un control saludable mitjançant l’exi-
gència de retiment de comptes.

2. Cal reforçar la transparència en àmbits sectorials clau de l’ordenament, com 
la contractació pública, mitjançant la introducció de clàusules de transparència, que 
han de ser objecte de valoració en els contractes, els concerts i les bases reguladores 
de la concessió de subvencions i ajuts públics.

3. Cal continuar regulant els grups d’interès i la publicitat de l’agenda dels càr-
recs públics i aplicar el Decret llei 1/2017, del 14 de febrer, pel qual es crea i regula 
el Registre de grups d’interès de Catalunya, per a garantir una sola base de dades 
dels grups d’interès, accessible des de tots els portals de transparència, i la interope-
ratibilitat entre aquest registre i el del Parlament de Catalunya.

4. Cal concretar mesures que incentivin la inscripció dels grups d’interès en el 
Registre, com a segell de qualitat democràtica a Catalunya.

5. Cal estendre la iniciativa del Parlament de Catalunya sobre l’agenda dels par-
lamentaris. Més enllà de l’obligació de fer-hi constar tots els contactes dels electes 
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i els alts càrrecs a Catalunya amb aquests grups, cal normalitzar la publicitat activa 
de les agendes públiques.

6. Cal estendre l’aprovació de codis de conducta i codis ètics a tot el sector públic 
i a tots els operadors que són perceptors de fons públics.

7. Cal fomentar el coneixement, entre les administracions i la ciutadania, de 
l’existència de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 
(GAIP) com a organisme que garanteix el dret d’accés a la informació d’una manera 
ràpida i alternativa als tribunals.

8. Cal aprovar el reglament de desplegament de la GAIP de manera que, entre 
altres mesures, es reforcin les funcions de supervisió del compliment de la legislació 
vigent en matèria de transparència i accés a la informació pública i, molt especial-
ment, les relatives al compliment pels subjectes obligats dels deures i els continguts 
exigibles en matèria de publicitat activa. Cal dotar-la, així mateix, de recursos sufi-
cients per a dur a terme les seves funcions.

9. Cal assegurar la culminació del procés d’adopció de mesures d’adaptació ne-
cessàries pel que fa a l’organització dels subjectes obligats, per tal de poder donar 
complet i efectiu compliment a les obligacions de transparència i procurar el ple 
coneixement de la informació pública a la ciutadania, dins el marc legal vigent. En 
especial, convé continuar oferint les garanties de suport als ens i les corporacions de 
l’àmbit local que acreditin dificultats de recursos per a complir i fer complir el que 
estableix la Llei 19/2014.

10. Cal obrir al coneixement públic, de manera gratuïta i de fàcil accés, les da-
des que no estiguin subjectes a protecció específica i que consten en els registres 
públics, com el Registre Mercantil.

11. Cal aplicar i fer complir la Llei 19/2014, en totes les seves disposicions, en la 
línia que apunta el Síndic de Greuges en el primer informe sobre aquesta llei pre-
sentat l’any 2016.

12. Cal fomentar l’aplicació i el compliment de la Llei 19/2014 entre tots els ope-
radors del sector públic, més enllà de les administracions.

13. Cal formar els empleats públics i assessorar-los en el comportament ètic en 
la seva tasca laboral.

14. Cal incorporar l’ètica i els valors contra la corrupció a tots els nivells educa-
tius de la formació escolar.

15. Cal instar les administracions públiques en general a apoderar els ciutadans 
mitjançant mesures de govern obert.

16. Cal reforçar el règim d’incompatibilitats per a evitar les anomenades «portes 
giratòries».

17. Cal obrir el debat sobre quin organisme hauria de fer el seguiment i el control 
sobre el règim d’incompatibilitats en el sector públic i elaborar un informe anual so-
bre aquesta matèria i sotmetre’l a la consideració d’aquest Parlament.

18. Cal establir terminis del compliment per a l’accés a la informació pública a 
totes les entitats públiques.

19. Cal modificar el codi ètic per a excloure la participació de tot subjecte obligat 
a processos de selecció de personal quan hi hagi vincle familiar fins al quart grau 
de consanguinitat.

20. Cal establir més criteris i pautes interpretatives, i més concrets, d’algunes 
disposicions del règim jurídic en matèria de transparència, tant per part de la Co-
missió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), com dels ope-
radors jurídics, dels mateixos subjectes directament obligats a aplicar la norma, i 
d’altres ens o autoritats de supervisió i control que tenen per finalitat la salvaguarda 
i la regulació de béns jurídics que es relacionen amb la transparència.

21. No s’hauria d’admetre la inclusió de processats o investigats per corrupció a 
les llistes electorals o, en tot cas, caldria establir l’obligació de fer pública aquesta 
circumstància en publicar les llistes.
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22. Cal establir l’obligació que les empreses concessionàries de les administra-
cions públiques publiquin al web corporatiu tots els contractes signats els últims 
vuit anys amb qualsevol administració, especificar-ne la quantia i explicitar tant les 
empreses subsidiàries que hi estan vinculades com les unions temporals d’empreses 
(UTE) i les aliances d’empreses ( joint ventures).

23. Cal avançar ràpidament en la digitalització de les bases de dades de l’Admi-
nistració i facilitar i fer més intel·ligible l’accés a la informació.

II. Altres instruments de control
24. Cal complir el mandat expressat en la Moció 43/XI d’aquest Parlament, sobre 

una república amb corrupció zero.
25. Cal una millor regulació de les funcions de control de la transparència i 

d’emissió d’informes en qüestions de complexitat jurídica i econòmica dels inter-
ventors, tresorers i secretaris municipals, i també de la resta de càrrecs que exer-
ceixin funcions de control jurídic, econòmic o tècnic, reforçant-ne les funcions i la 
independència com a professionals pertanyents a cossos d’habilitació nacional i no 
dependents jeràrquicament dels governs locals.

26. Cal fer una anàlisi amb profunditat del actuals òrgans de control per a deter-
minar-ne el grau d’eficiència i eficàcia.

27. Cal poder dotar els òrgans de control de millors recursos per a exercir la seva 
tasca, en cas que es consideri necessari arran de l’anàlisi a què fa referència l’apar-
tat 29.

28. Cal garantir la independència i la professionalitat dels òrgans de control.
29. Cal que la Sindicatura de Comptes potenciï les auditories de gestió, operati-

ves i de resultats. Més enllà del control de legalitat que actualment fa (ex-post), cal 
prioritzar la prevenció i l’anàlisi de l’eficiència dels recursos públics.

30. Cal analitzar, a part dels plans actuals de la Sindicatura de Comptes i de la 
possibilitat que tenen els grups parlamentaris de sol·licitar noves auditories, la pos-
sibilitat d’actuar per denúncia.

31. Cal analitzar amb els ajuntaments i les associacions que els representen la 
implantació d’auditories externes als ens locals que fossin autoritzades i validades 
per la Sindicatura de Comptes i a petició dels ens locals mateixos, i estudiar si 
aquesta praxi es pot estendre a tot el sector públic, cosa que facilitaria fer-ne un mi-
llor control i permetria optimitzar i prioritzar els recursos de què disposa la Sindi-
catura de Comptes.

32. Cal evitar duplicitats entre la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes.
33. Cal estudiar la implantació d’un registre municipal amb els informes nega-

tius als acords que es porten a la junta de govern i al ple en l’àmbit local, amb una 
resolució motivada per part del ple municipal.

34. Cal debatre sobre la generalització de les bústies ètiques, on els ciutadans 
puguin fer arribar les seves denúncies, i sobre i la protecció i la incentivació que ha 
de tenir la figura del denunciant anònim.

35. Cal estudiar la creació de la figura del defensor de l’empleat públic en casos 
de denúncies de delictes de corrupció.

36. Cal debatre i concretar propostes normativitzades sobre el rol de la societat 
civil com a mecanisme de control afegit als ja institucionalitzats i la seva relació 
amb aquests.

37. Cal estendre el compliment normatiu, la compliance, a totes les empreses i 
disposar que sigui a càrrec d’empreses no contractades per les que són objecte de 
la seva anàlisi.

38. Cal aplicar mecanismes de coordinació i col·laboració entre l’Agència Tribu-
tària, la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes per a determinar si exis-
teixen il·lícits tributaris comesos pels partits polítics.
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39. Cal enfortir, tant normativament com pel que fa als recursos disponibles, la 
Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau. Aquests organismes han d’actuar de 
manera constant contra tota administració presumptament involucrada en casos de 
corrupció i han de demanar explicacions als dirigents de totes les empreses públi-
ques de Catalunya sobre si hi ha empresaris afectats pel cobrament de comissions 
en les obres públiques.

40. Cal establir l’obligació de publicar, de manera clara i comprensible, els comp-
tes anuals i les auditories de totes les entitats que formen part del sector públic de 
Catalunya i que hi estan obligades per la seva normativa.

41. Cal implantar l’obligació que els ens fiscalitzats donin resposta sobre les ac-
cions fetes per a donar compliment a les observacions i recomanacions efectuades 
pels òrgans de control.

42. Cal avançar en la dinàmica i les atribucions de les comissions d’investigació 
i d’estudi, incorporant-hi les recomanacions fetes en aquest sentit per l’Oficina An-
tifrau de Catalunya en el seu informe del 26 de juliol de 2010, sobre metodologia i 
procediment.

43. Cal establir l’obligatorietat que l’Oficina Antifrau de Catalunya elabori una 
memòria anual que inclogui, a més dels expedients tramitats, una memòria de cos-
tos i resultats.

44. Cal establir l’obligatorietat que l’Oficina Antifrau de Catalunya estigui sub-
jecta al control fiscalitzador de la Sindicatura de Comptes.

45. Cal reforçar els convenis amb les sindicatures locals.
46. Cal establir l’obligatorietat que els informes de fiscalització de la Sindicatura 

de Comptes tinguin un annex a l’informe principal que contingui els contractes me-
nors de l’ens fiscalitzat i les factures de caixa fixa.

47. Cal adoptar les mesures necessàries per a aconseguir, en el termini més breu 
possible, una direcció de l’Administració pública tècnica i no controlada política-
ment.

48. Cal despolititzar les institucions, des de la fiscalia, passant pels òrgans d’ava-
luació dels comptes dels partits polítics, fins als membres dels òrgans de control per 
a garantir que operin, controlin i fiscalitzin les formacions polítiques i els polítics, i 
impedir que eludeixin l’obligació de retre comptes a la societat i operin des de l’opa-
citat. Cal fer la despolitització per mitjà d’un sistema d’elecció professional i no par-
tidista dels membres dels òrgans encarregats de les tasques d’avaluació.

49. Cal despolititzar la fiscalia i garantir que no es pugui fer cessar de manera 
injustificada i aleatòria els diversos agents que lluiten contra la corrupció.

50. Cal reforçar amb més personal i mitjans les unitats del Cos de Mossos d’Es-
quadra a les quals correspon la investigació dels delictes vinculats a la corrupció, i 
facilitar la incorporació d’experts en matèria econòmica, financera i comptable a la 
Unitat Operativa Adjunta, amb els efectius suficients per a dur a terme la seva tasca.

51. Cal reclamar que es reforci amb més personal i mitjans la Fiscalia Anticor-
rupció, fins a arribar a un mínim del 10% dels efectius personals totals de la fiscalia 
a Catalunya.

52. Cal comparèixer com a acusació particular en tots els procediments judi-
cials vinculats a delictes de corrupció i frau fiscal en què el patrimoni i els recur-
sos públics de la Generalitat apareguin indiciàriament com a perjudicats –com ja 
va sol·licitar el Parlament, el maig del 2015, amb relació al cas Palma Arena, atès 
que la Generalitat en va ser perjudicada com a coreceptora dels impostos estafats, 
i que va reiterar el juny passat en aprovar la Moció 43/XI, sobre una república amb 
corrupció zero–, i s’ha d’incloure en aquest concepte el frau a qualsevol tribut sobre 
el qual tingui capacitat de decisió la Generalitat. El Govern també ha de valorar la 
possibilitat de comparèixer com a acusació popular en els procediments judicials re-
latius a delictes de corrupció i frau fiscal de gravetat i rellevància especials. En tots 
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aquests procediments, l’assistència lletrada l’ha de fer personal dels serveis jurídics 
de la Generalitat.

III. Gestió pública
53. Cal que tots els operadors amb recursos públics generalitzin en la seva praxi 

l’avaluació de riscos de corrupció i la incorporin en els seus mecanismes de control.
54. Cal estendre i millorar el control de la contractació pública a les modifica-

cions contractuals i a les subcontractacions.
55. Cal garantir la transparència i la publicitat, i generalitzar els procediments 

oberts en totes les fases de la contractació pública, en especial a les modificacions.
56. Cal garantir la lliure concurrència, el concurs, el mèrit i la capacitat en l’ac-

cés a la funció pública.
57. Cal regular el nombre i les funcions dels assessors de lliure designació i es-

tablir indicadors per a controlar-ne la tasca en les administracions i institucions a 
Catalunya.

58. Cal generalitzar la publicació de les dades econòmiques i patrimonials dels 
alts càrrecs per tal d’afavorir un adequat control del conflicte d’interessos.

59. Cal que l’atorgament de subvencions i ajuts estigui normativitzat, amb publi-
citat, criteris objectius i amb seguiment i control posterior de l’ús que se n’ha fet i 
cal generalitzar en aquest àmbit també l’avaluació de riscos de corrupció a totes les 
administracions i institucions que n’atorguen.

60. Cal vetllar, per la participació i la informació ciutadana en tots els proces-
sos de la gestió urbanística, com a mecanisme de coresponsabilització i de control.

61. Cal dotar els òrgans de control d’especialistes i professionals especialitzats en 
matèria urbanística i mediambiental.

62. Cal generalitzar les auditories de gestió de les polítiques públiques i en l’àm-
bit urbanístic i fer un control de la destinació de les plusvàlues generades en els 
processos de transformacions urbanístiques a fi de garantir-ne la reversió en l’àmbit 
públic.

63. Cal evitar la contractació pública amb proveïdors que tinguin qualsevol rela-
ció amb països considerats paradisos fiscals.

64. Cal dotar l’Agència Tributària de Catalunya de més capacitat i més compe-
tències.

IV. Partits polítics
65. Cal canviar la legislació actual per a limitar o eliminar els aforaments, que 

comporten privilegis jurídics i judicials dels aforats, per als quals pot arribar a ha-
ver-hi un cert espai d’impunitat, i, en aquests supòsits, generalment es posen moltes 
traves a les actuacions dels jutges.

66. Cal estendre la normativa sobre partits polítics al finançament de les funda-
cions que hi estan vinculades, de manera que estiguin obligades a aportar la matei-
xa documentació, a sotmetre’s al mateix règim de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes, a publicar els comptes de manera detallada i a sotmetre’s a la fiscalització 
d’un òrgan independent.

67. Cal prohibir les donacions de persones físiques o jurídiques que hagin tingut, 
tinguin o puguin tenir a curt termini relacions de caràcter econòmic amb l’Admi-
nistració pel fet que es dediquen a un sector de l’activitat que està regulat, o perquè 
els contractes, les subvencions o les concessions publiques incideixen fortament en 
la seva activitat.

68. Cal estendre la prohibició de les donacions a partits polítics fetes per presi-
dents, consellers delegats o altres directius amb responsabilitat directa en la gestió 
de contractes amb l’Administració, o d’aquests mateixos càrrecs en empreses con-
trolades per l’Administració o que hi estiguin subordinades.

69. Cal concretar una proposta normativa sobre en quin moment s’ha d’assumir 
la responsabilitat política en casos d’electes investigats per corrupció.



PlE 33
5 d’abril de 2017

Dossier 12

70. Cal prohibir les donacions a les fundacions o altres entitats vinculades als 
partits, que han d’estar sotmeses, en tot cas, als mateixos controls que els partits.

71. Cal transparència en el finançament dels partits polítics i les fundacions. S’ha 
de crear un registre públic i unificat der les subvencions i assignacions públiques i 
dels imports de les donacions que reben els partits polítics i les seves fundacions.

72. Cal impulsar i defensar la tipificació del finançament irregular dels partits 
polítics com a delicte específic en el Codi penal i incloure-hi la responsabilitat penal 
dels partits polítics i els sindicats.

73. Cal crear un òrgan de control intern anticorrupció que tingui com a funció 
l’estudi periòdic preventiu i de control de qualsevol conducta que pogués tenir un 
membre d’un partit, o un càrrec públic que aquest membre hagi designat o que surti 
elegit de les seves llistes, que sigui sospitós d’incórrer en alguna forma de corrupció.

74. Cal que es presenti al principi i al final de cada legislatura un mandat per a 
cada càrrec electe o cada càrrec públic o alt càrrec de presentar la corresponent de-
claració completa de béns, activitats i interessos. Si no s’ha presentat s’ha d’impedir 
la presa de possessió del càrrec o, en el cas dels alts càrrecs, aquest fet és causa de 
cessament immediat.

75. Cal impulsar els canvis corresponents en la legislació vigent que tendeixin a 
declarar la responsabilitat patrimonial subsidiària dels partits polítics, els sindicats i 
les organitzacions empresarials, en els casos de corrupció de càrrecs públics o càr-
recs representatius; en tot cas, han de respondre amb la pèrdua de la subvenció o 
assignació pública a la qual tinguessin dret.

76. Cal més control dels comptes dels partits i les institucions i cal impulsar les 
accions necessàries per a dotar la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes 
dels mitjans necessaris per a controlar d’una manera més àgil els comptes dels par-
tits i les institucions.

77. Cal prohibir la condonació dels crèdits bancaris a partits polítics.
78. Cal reduir la despesa electoral per mitjà d’un control efectiu i un límit real 

de la despesa en les campanyes electorals. Per a això cal reduir al 50% el límit de 
despesa permesa actualment.

79. Cal publicar els comptes d’ingressos i despeses en el web del partit de mane-
ra permanent i transparent quan aquests hagin estat aprovats pels òrgans de direcció 
respectius.

80. Cal que la publicitat dels estatuts i els reglaments que regeixen l’activitat dels 
partits i dels grups parlamentaris que formin sigui accessible.

81. Cal que els partits polítics publiquin al seu web: 
– Els comptes anuals.
– Les dates en què han tramès els seus comptes al Tribunal de Comptes.
– El darrer informe de fiscalització dels comptes emès pel Tribunal de Comptes.
– Els pressupostos anuals dels dos exercicis darrers, amb la liquidació pressu-

postària corresponent.
– Les dades bàsiques sobre les fundacions del partit.
– El desglossament, orgànic i geogràfic, de les despeses, els ingressos i els béns 

patrimonials.
– Les despeses i els ingressos electorals.
– Les donacions superiors a 25.000 euros, amb la identificació dels donants.
– La descripció del procediment de control i l’auditoria interna del partit.
82. Cal adoptar immediatament les mesures pertinents per a separar de la vida 

política les persones que tinguin càrrec, públic o de partit, des del moment mateix 
en què sigui ferma la resolució que acordi l’obertura de judici oral o el processament 
en un cas de corrupció política fins que s’hagi resolt completament el procediment 
judicial.
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83. No s’haurien de poder presentar en llistes electorals, ni ocupar càrrecs pú-
blics o de partit les persones contra les quals hi hagi acord ferm d’obertura de judici 
oral o de processament en cas de corrupció política.

84. Cal fer públics els préstecs als partits polítics i prohibir-ne la condonació en 
condicions diferents de les que s’apliquen a la resta d’entitats.

85. Cal fer públics de manera entenedora i desglossada, per a assegurar la degu-
da transparència entre el poder polític i els mitjans de comunicació, tots els diners 
públics que vagin a parar a aquests mitjans, més enllà de l’actual publicació de sub-
vencions, que no inclou ni el repartiment de la publicitat institucional ni les subs-
cripcions.

86. Cal que els partits polítics publiquin en els seus web, en llocs fàcilment ac-
cessibles i identificats, la llista de préstecs que tenen concedits, amb especificació de 
les quantitats, les entitats prestadores i les condicions.

87. Cal imposar un límit màxim de despeses per a campanyes electorals. Un dels 
conceptes en les despeses més importants dels partits polítics són les campanyes 
electorals, cada vegada més sofisticades i no circumscrites als quinze dies que fixa 
la llei, dues variables que contribueixen a encarir-les i, per tant, aboquen els partits 
a cercar recursos com sigui i de qui sigui. És un terreny que propicia la corrupció. 
Per a eradicar aquesta pràctica és necessari delimitar, de manera estricta i inflexible, 
el període de campanya electoral i el volum de despesa màxima, i establir sancions 
pecuniàries lligades a la reducció econòmica de les futures subvencions electorals.

88. Cal prohibir que les fundacions dels partits rebin ajudes o donacions de les 
persones jurídiques que no poden donar als partits polítics.

89. Cal revisar i ampliar, si escau, el règim d’infraccions i sancions als partits 
polítics i les fundacions respectives i millorar el procediment sancionador.

90. Cal fer una regulació clara sobre la destinació dels diners i la justificació de 
les subvencions electorals i una regulació més exhaustiva sobre on es poden destinar 
les subvencions electorals.

91. Cal definir els criteris que determinen que una fundació o associació estan 
vinculades a un partit i crear un registre de fundacions i associacions vinculades. 
Per a establir el lligam entre les associacions i fundacions i els partits ha de ser pre-
ceptiva la inscripció en el Registre de Partits.

92. Cal estendre la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació públi-
ca i bon govern; la Llei orgànica 5/2012, sobre finançament dels partits polítics, i el 
sistema de control financer dels partits polítics a les fundacions dels partits i a les 
empreses vinculades.

V. Àmbit judicial
93. Cal que els jutges i fiscals anticorrupció tinguin equips de suport especialit-

zat i multidisciplinaris per a la lluita contra la corrupció, que han d’actuar de manera 
independent i només sota la mera supervisió del jutge d’instrucció, amb els suport de 
les dotacions de mitjans personals i materials que els permeti accelerar la instrucció.

94. Cal introduir en la legislació vigent el delicte d’enriquiment il·lícit o injustifi-
cat de càrrecs públics durant l’exercici del seu mandat.

95. Cal garantir la independència, l’autonomia i la imparcialitat dels jutges i els 
fiscals.

96. Cal debatre si la instrucció penal ha d’anar per compte dels jutges, com ara, 
o hauria de ser per compte des fiscals.

97. Cal fer la diferència, a l’hora de demanar responsabilitats, entre la política i 
la responsabilitat penal, essent sempre aquesta la darrera ràtio.

98. Cal potenciar les mesures correctores, preventives i promotores de la lluita 
contra la corrupció.

99. Cal suprimir els aforaments.
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100. Cal suprimir els indults en casos de delictes relacionats amb la corrupció 
política. Cal modificar la llei de l’indult en el sentit que només es pugui indultar en 
casos excepcionals, de manera motivada i mai en contra dels informes tècnics que 
figurin en l’expedient, i especialment del criteri del tribunal sentenciador.

101. Cal reformar el sistema de nomenament dels magistrats del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya. L’aforament dels càrrecs polítics propicia que puguin 
ser jutjats pels mateixos magistrats als quals van votar al seu dia, la qual cosa posa 
en qüestió la imparcialitat i la independència dels magistrats nomenats.

102. El fiscal de l’Estat no pot ser el fiscal del Govern. En conseqüència, cal can-
viar el sistema de selecció i dotar-lo de més autonomia de gestió.

103. Cal procedir a instaurar un mecanisme d’elecció democràtica de tots els 
òrgans de govern intern del poder judicial pels jutges mateixos. També cal elegir, 
per sufragi universal directe i secret de tots els jutges i magistrats del país, els dotze 
vocals de procedència judicial que integren el Consell General del Poder Judicial.

104. Cal protegir els alertadors per mitjà de la legislació adequada.
105. Cal augmentar molt significativament el termini per a la prescripció dels 

delictes relacionats amb la corrupció en tota l’extensió del terme, el delicte fiscal in-
clòs, atès que l’experiència demostra que els terminis massa breus de l’actual pres-
cripció d’aquests delictes en comporten, com a conseqüència, la impunitat.

106. Cal incrementar significativament la pena d’inhabilitació per a delictes rela-
cionats amb la corrupció, per les mateixes raons que es diran amb relació a l’indult.

107. Cal regular la impossibilitat d’indult amb relació als delictes vinculats a la 
corrupció en el sentit que no sigui possible indultar per la pena d’inhabilitació, i cal-
dria també valorar si ha de ser així amb relació a la pena aflictiva.

108. Cal reduir la quota defraudada en els delictes contra la hisenda pública a 
50.000 euros, avui excessivament elevada (120.000 euros), agreujar de pena per in-
compliment i incrementar el termini de prescripció.

109. Cal tipificar expressament dins el capítol VII de l’actual títol XIX del Codi 
penal el delicte d’administració deslleial en l’àmbit de l’Administració pública, com 
està tipificat en l’article 295 del Codi penal per als administradors de societats, per 
als administradors públics que defraudin els béns dels ciutadans, se n’apropiïn in-
degudament, contractin contra els interessos dels administrats o simplement deli-
beradament arruïnin un ens públic per a facilitar-ne la privatització o el tancament.

110. Cal promoure la modificació de la legislació vigent amb la finalitat que els 
delictes econòmics vinculats a la corrupció –capítols V a IX del títol XIX del Codi 
penal– tinguin el termini més llarg de prescripció que estableix el Codi penal; faci-
litar al màxim el paper de les acusacions populars –que sovint actuen com a punta 
de llança de la lluita contra la corrupció–, eliminant l’obligació d’aportar una fiança 
com a condició per a poder-se personar en la causa, i revisar el paper del jurat popu-
lar en aquesta mena de processos.

111. Cal que qualsevol condemna per delictes associats a la corrupció porti apa-
rellada la inhabilitació efectiva per a l’exercici de càrrecs públics.

112. Cal introduir en la legislació una modalitat de delicte d’obstrucció a la jus-
tícia en el cas de manca de col·laboració amb la justícia, especialment si en el curs 
d’una investigació no es remet al jutge la documentació requerida o se li remet la 
documentació incompleta.

113. Cal establir una normativa que limiti o prohibeixi la suspensió o la substi-
tució de la pena en cas de delictes de corrupció, llevat de casos molt excepcionals i 
sempre condicionats a la devolució de les sumes malversades o apropiades.

114. Cal despenalitzar les petites infraccions penals, en particular les faltes, que 
comporten un desproporcionat i de vegades innecessari esforç per a l’Administració 
de justícia i que resten atenció i esforços en causes de més entitat.
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115. Cal modificar la Llei de l’Oficina Antifrau per tal de donar a les seves reso-
lucions en matèria de revisió administrativa un valor d’obligat compliment per part 
de l’administració investigada sense necessitat de més tràmits administratius.

VI. Àmbit legislatiu
116. Cal modificar la Llei 19/2014 per a introduir-hi un sistema de valoració bo-

nus-malus per a concórrer en els procediments d’adjudicació d’obra pública.
117. Cal promoure les modificacions legislatives pertinents per tal que l’organis-

me investigador i sancionador dels incompliments de la Llei 19/2014 sigui indepen-
dent i extern de l’administració investigada i sancionada.

118. Cal redefinir el funcionament de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb una 
modificació de la Llei 7/2009 que no només redueixi al mode de designació del di-
rector, sinó que aprofundeixi en les competències assumides.

119. Cal aprovar una llei de protecció jurídica de tots els ciutadans denunciants 
de possibles casos de corrupció.

120. Cal deixar sense efecte la mesura de gràcia de l’indult pels delictes de cor-
rupció política i cal fer el desplegament legislatiu del concepte constitucional de dret 
de gràcia, i modificar la Llei del 1870 per a fer inelegibles per l’indult els funciona-
ris i càrrecs públics per delictes comesos en exercici del càrrec i mentre s’exerceix 
el càrrec.

121. Cal estendre l’aplicació de la Llei 19/2014 als partits polítics i a les funda-
cions respectives.

122. Cal aprovar una llei electoral pròpia que millori el control de les despeses 
i les redueixi.

123. Cal promoure la modificació de la Llei orgànica 8/2007, del 4 de juliol, so-
bre finançament dels partits polítics.

124. Cal promoure la modificació de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novem-
bre, del Codi penal.

125. Es constata que la manca de competències en l’àmbit judicial i de fiscalitat 
és un dels dèficits principals per a poder afrontar reformes estructurals per a millo-
rar la lluita contra la corrupció.

126. Cal evitar fer reformes legislatives constants i «en calent» per temes con-
crets. En general, les lleis actuals són suficients si hi ha mitjans i voluntat política 
per a aplicar-les.

127. Cal suprimir, per a evitar el frau fiscal, l’estimació objectiva i el règim sim-
plificat, ja que són regulacions que han potenciar la praxi de les factures falses.

VII. Àmbit institucional
128. Cal fer publicitat amb l’antelació necessària de l’existència de les vacants 

que s’han de cobrir en totes i cadascuna de les institucions, per tots els mitjans que 
garanteixin que tots els possibles candidats en tinguin coneixement efectiu.

129. Cal obrir la possibilitat que puguin presentar candidatura els ciutadans que 
considerin que compleixen els requisits d’idoneïtat establerts en cada cas. Cal va-
lorar positivament que presentin candidatures ciutadans que hagin exercit llocs de 
responsabilitat i rellevància en l’àmbit de què es tracti, inclosos els organismes in-
ternacionals i organismes similars en altres països. I cal garantir la transparència i 
la publicitat durant tot el procediment.

130. Cal garantir la possibilitat que qualsevol candidat pugui presentar recurs 
contra certs nomenaments, però que també ho pugui fer tota persona física o jurídi-
ca que tingui interès que es mantingui la neutralitat i la professionalitat de les ins-
titucions, eliminant les traves formals que sol establir el Tribunal Suprem a l’hora 
d’abordar aquest tipus de recursos.

131. Cal limitar en les institucions la possibilitat que els candidats electes no-
menin càrrecs de confiança, i cal garantir-hi i promoure-hi els principis de mèrit i 
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capacitat restringint al màxim els llocs de treball de lliure designació i establint el 
concurs de mèrits com a principal sistema de promoció interna.

132. Cal donar preferència, en el cas que hi hagi cossos tècnics adscrits a un or-
ganisme, per a poder accedir a llocs de treball que requereixin l’especialització tèc-
nica, als funcionaris que hi estiguin adscrits per davant d’altres funcionaris que no 
tinguin aquesta especialització tècnica.

VIII. Conflictes d’interès i incompatibilitats
133. Cal defensar els interessos generals per mitjà de la lluita contra la desvia-

ció de l’exercici del poder en benefici d’interessos particulars, i evitar especialment 
els conflictes d’interessos i acotar i regular el fenomen de les anomenades «portes 
giratòries».

134. Cal establir que els alts càrrecs, dins els dos anys següents a la data en què 
han cessat en el càrrec no puguin prestar serveis, ni directament ni per mitjà de ter-
cers, per entitats privades que hagin estat afectades per decisions en les quals hagin 
participat. Aquesta prohibició s’ha d’estendre tant a les entitats privades afectades 
com a les que pertanyin al mateix grup societari.

135. Cal establir que els alts càrrecs no poden ser titulars, ni autoritzats, ni di-
rectament, ni per mitjà de societats en què tinguin una participació superior al 5%, 
directament o indirectament, per mitjà de parents fins al segon grau, de comptes 
bancaris o d’altres actius financers en països o territoris qualificats reglamentària-
ment de paradisos fiscals. La concurrència d’aquesta circumstància ha de ser causa 
d’incompatibilitat, i persisteix fins que es demostri fefaentment la cancel·lació del 
compte o de l’actiu financer corresponent.

136. Cal preveure normativament el deure de sensibilitzar i formar els empleats 
i els responsables públics en la matèria específica dels conflictes d’interès i establir 
que les institucions ofereixin assessorament als seus servidors públics, bé per mitjà 
d’un referent ètic o comitè d’ètica, bé per mitjà dels òrgans de control intern, per a 
la resolució de dubtes relatius a la identificació de situacions de conflictes d’interès 
i a la gestió esperada per l’organització.

137. Cal modificar la regulació actual del règim de declaracions d’interessos te-
nint en compte l’anàlisi de riscos per a tots els col·lectius de servidors públics, cen-
trada en la naturalesa de les funcions que exerceixen i el nivell de responsabilitat. 
Aquesta anàlisi de riscos ha de permetre determinar nous subjectes obligats a pre-
sentar declaracions; adaptar els continguts objecte de declaració d’interessos; am-
pliar l’abast temporal de les declaracions d’activitats per incloure-hi les anteriors a 
la presa de possessió que siguin prou significatives de la trajectòria professional, i 
incrementar l’abast de la publicitat dels continguts de les declaracions.

138. Cal aprovar els models de declaració mitjançant disposicions de caràcter 
general; unificar la nomenclatura dels models de declaració, independentment del 
col·lectiu subjecte a l’obligació de declarar; establir que aquests models recullin al-
tres fonts d’ingressos (participacions societàries), que puguin ser emplenats per mit-
jans telemàtics que en facilitin el tractament posterior pels òrgans de control, i que 
siguin accessibles al públic en els portals de transparència d’acord amb la legislació.

139. Cal establir el màxim nivell de transparència per als col·lectius que, per les 
seves funcions o responsabilitats, tenen un nivell més alt de risc de conflictes d’in-
terès, de manera que es garanteixi, entre altres, la publicitat de l’agenda de reunions 
dels diputats, dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració.

140. Cal garantir normativament que la informació continguda en els registres 
d’interessos sigui de conservació i accés públic permanent.

141. Cal sotmetre a un control previ d’idoneïtat totes les persones que exercei-
xin càrrecs o tinguin posicions de designació política –directius públics, eventuals, 
certs alts càrrecs, entre altres– que no hi accedeixin mitjançant un procés basat en la 
igualtat, el mèrit, la capacitat i la publicitat, o bé amb mandat representatiu, cosa que 
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permetria detectar interessos que puguin originar situacions de conflictes d’interès 
potencials. La fórmula que s’estima més idònia per a aquests supòsits és per mitjà 
d’una compareixença de control d’idoneïtat, en seu parlamentària (hearings), en el 
ple municipal o en altres seus que garanteixin la mateixa transparència i pluralitat.

142. Cal, en el cas dels alts càrrecs, que una autoritat de control especialitzada 
faci un escrutini de la trajectòria professional prèvia, amb l’objectiu de detectar pos-
sibles interessos que afectin el càrrec que han d’ocupar i proposar mesures de gestió 
dels interessos que no es puguin eliminar.

143. Cal interpretar de manera àmplia les causes d’abstenció i recusació, per tal 
d’assolir una protecció adequada de la imparcialitat dels servidors públics.

144. Cal completar la llista de motius d’abstenció que consten en el procedi-
ment administratiu comú amb un supòsit de tancament que reculli qualsevol altra 
circumstància constitutiva de conflicte d’interès, d’acord amb la definició de con-
flicte d’interès d’aquestes conclusions, incorporada a la norma, de manera que cap 
supòsit de conflicte d’interès no pugui influir en cap decisió pública. Aquest nou 
motiu d’abstenció hauria d’incloure també l’aparença de conflicte d’interès seguint 
la tendència europea dels darrers anys. En aquest sentit, convé tenir present que els 
supòsits de manca d’imparcialitat taxats són establerts actualment amb caràcter bà-
sic per una norma estatal, per la qual cosa la normativa sectorial o autonòmica pot 
ampliar-los, sota la concepció del deure d’abstenció com a concepte prou ampli per 
a incloure altres motius.

145. Cal que els comandaments adoptin un paper proactiu en la detecció i la 
gestió dels eventuals conflictes d’interès en què es pugui trobar el personal de les 
unitats que en depenguin, i establir normativament la facultat d’accés a les dades 
tributàries dels servidors públics, en cas d’alerta justificada d’exercici d’una segona 
ocupació o activitat no declarada o no autoritzada.

146. Cal establir normativament l’obligació, en cas que un servidor públic exer-
ceixi una segona ocupació en el sector públic, que l’entitat on es presta exigeixi al 
treballador l’acreditació de la compatibilitat autoritzada. Quan la segona ocupació 
es desenvolupi en l’àmbit privat, cal establir mesures de sensibilització per tal que 
l’entitat privada sol·liciti al treballador l’acreditació de la compatibilitat aprovada.

147. Cal efectuar un seguiment periòdic del grau de compliment del règim de se-
gones ocupacions per a col·lectius que exerceixen funcions públiques a Catalunya en 
els àmbits de la Generalitat, ens locals i les universitats. Atès que no consta que cap 
ens del sector públic reculli i avaluï les dades de sol·licituds i d’autoritzacions, ni de 
manera parcial ni agregada, és recomanable valorar l’oportunitat que aquesta tasca 
sigui assignada a l’òrgan de control especialitzat.

148. Cal establir normativament les bases comunes del règim regulador dels ris-
cos derivats de regals i altres beneficis no monetaris, que alhora prevegin l’obliga-
ció dels ens públics d’elaborar, aprovar i difondre, dins les respectives organitza-
cions, polítiques de regals concretes, atenent les recomanacions generals recollides 
en aquestes conclusions, per tal de prevenir els conflictes d’interès potencials deri-
vats del costum social d’oferir regals i altres atencions com a mostra d’agraïment 
envers els servidors públics.

149. Cal aprovar en el si de cada institució una política de regals pròpia mitjan-
çant una disposició normativa, després d’analitzar-ne la missió, el context i les cir-
cumstàncies, i també els riscos dels diversos col·lectius professionals que hi treba-
llen.

150. Cal determinar, mitjançant una anàlisi de riscos dels diferents perfils i col-
lectius de servidors públics, els subjectes vinculats a les prohibicions o limitacions 
d’activitats privades després d’haver deixat d’exercir el càrrec i d’utilització o trans-
missió d’informació privilegiada; el tipus d’activitats privades després d’haver dei-
xat d’exercir el càrrec que s’hagin de prohibir o limitar; el període general de refre-
dament en el qual aquestes activitats privades estiguin prohibides o limitades, i el 
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tipus d’informacions que no es puguin utilitzar o transmetre després de la desvincu-
lació de les funcions públiques.

151. Cal prevenir o corregir, per part dels òrgans als quals pertoca la direcció o el 
comandament dels diversos serveis o unitats, sota la seva responsabilitat, les situa-
cions de possibles conflictes d’interès en què pugui incórrer el personal al seu servei.

152. Cal potenciar els òrgans de control existents dotant-los de més autonomia, 
recursos materials i humans especialitzats, i professionalitzar els seus titulars o res-
ponsables, per tal de garantir la independència i l’eficàcia de les funcions assignades 
en matèria de conflictes d’interès.

153. Cal establir normativament l’obligació que totes les institucions públiques 
comptin amb un canal de denúncies segur que garanteixi la reserva de la identitat 
de l’alertador en cas que s’hagi identificat. L’existència i el funcionament d’aquests 
canals han d’afavorir la revelació de situacions irregulars que, altrament, continua-
rien ocultes, i ha de permetre que la institució gestioni i corregeixi les irregularitats 
esmentades.

154. Cal establir normativament mecanismes de protecció que assegurin «una 
alternativa segura al silenci» per a les persones que, de bona fe, comuniquin irregu-
laritats en la gestió dels conflictes d’interès –entre d’altres riscos de corrupció–, amb 
l’objectiu de fomentar la denúncia interna i evitar les represàlies a qui col·labora en 
la detecció i la persecució d’irregularitats.

155. Cal garantir la reacció de les administracions davant de qualsevol incompli-
ment de la normativa reguladora dels conflictes d’interès, mitjançant la dotació de 
recursos i la formació especialitzada necessària a aquest efecte.

156. Cal extremar la cura dels òrgans competents en l’exercici de la potestat san-
cionadora per tal d’evitar la prescripció de les infraccions o la caducitat dels proce-
diments.

IX. Administració i funció pública
157. Cal treballar per a tenir una funció pública professional, meritocràtica, im-

parcial, capaç i responsable com a pilar essencial d’un estat democràtic de dret i, 
en conseqüència, regular de manera estricta, pública i transparent el nomenament 
d’empleats públics amb l’objectiu de limitar al màxim les figures del personal de 
lliure designació, el personal eventual i el personal directiu.

158. Cal exigir el requisit de motivació en la lliure designació de funcionaris com 
ja s’exigeix en els cas dels jutges.

159. Cal restablir el concurs de mèrits com a sistema ordinari de provisió de llocs 
de treball. Cal limitar les excepcions que permeten evitar el concurs de mèrits en 
determinats supòsits –comissions de serveis i adscripcions provisionals, entre al-
tres– que estan absolutament generalitzades i permeten eludir els principis de mèrit 
i capacitat.

160. Cal adequar la composició de les comissions de valoració a les caracterís-
tiques dels llocs que cal cobrir i garantir en tot cas la transparència i la motivació 
dels seus acords.

161. Cal garantir la transparència, la publicitat i la concurrència en tots els pro-
cessos de selecció i promoció. En el cas dels llocs de lliure designació, en particular, 
cal garantir la publicitat de la vacant i, en la mesura del possible, la concurrència de 
diversos candidats.

162. Cal vetllar per l’adequada composició dels tribunals d’oposicions per a ga-
rantir que els membres del tribunal compleixin els requisits d’idoneïtat, imparcialitat 
i honorabilitat que són imprescindibles per a l’execució de les seves funcions.

163. Els càrrecs de lliure designació han de cessar immediatament quan sigui 
ferm l’acord d’obertura de judici oral o el processament contra ells en casos de cor-
rupció política.
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164. Cal exigir el denominat «dret de repetició» quan un alt càrrec o càrrec pú-
blic, amb la seva conducta, hagi produït dany i perjudici a l’erari públic, fent així 
efectiu aquest dret present en la normativa. Cal restaurar la possibilitat que l’acció 
de repetició sigui dirigida directament pels interessats contra el càrrec públic sense 
necessitat que sigui l’Administració la que hagi d’instar a aquest dret de repetició.

165. Cal fomentar la professionalització (funcionarització) de la direcció de l’Ad-
ministració perquè esdevingui una direcció tècnica de l’Administració i no contro-
lada políticament. La taxa de criminalitat dels funcionaris és gairebé inexistent, la 
qual cosa contrasta amb la corrupció política. Les dades objectives assenyalen que 
la corrupció pública és majoritàriament corrupció política, perquè la relació entre 
les ràtios de criminalitat és gairebé de 100 a 1 entre polítics i empleats públics.

166. Cal articular els mecanismes necessaris per a protegir els denunciants de 
casos de corrupció, que es materialitzen amb l’aprovació de la llei de protecció de 
denunciants. Aquesta norma ha de protegir qualsevol ciutadà, els funcionaris també. 
La protecció del denunciant públic implica regular canals d’informació que garan-
teixin la necessària confidencialitat als ciutadans o treballadors d’empreses o insti-
tucions, que, disposen d’informació rellevant per a lluitar contra el frau i la corrup-
ció, i la volen transmetre a les institucions i als òrgans encarregats d’investigar-la.

167. Cal codificar les exigències ètiques que han de complir els empleats públics, 
els alts càrrecs i els càrrecs electes de l’Administració per mitjà de l’aprovació de 
codis de conducta, ètics i de bon govern, que han d’incloure deures jurídics i sanci-
ons en cas d’incompliment.

168. Cal aprovar un codi que tipifiqui les incompatibilitats en l’àmbit dels con-
flictes d’interessos subjectes a autorització prèvia i aplicable a tot servidor de qualse-
vol ens públic. Aquest codi ha de tipificar també les infraccions i les sancions sobre 
la matèria, i el procediment sancionador.

169. Cal establir models parametritzats que concretin quan un instrument de pla-
nificació o gestió urbanística pot qualificar-se de sostenible conformement amb el 
model territorial que fixa el planejament que li serveix de fonament.

170. Cal generalitzar i intensificar els processos participatius, no només en les 
fases de preparació i d’aprovació dels instruments, sinó també durant l’execució dels 
diversos instruments urbanístics i d’ordenació territorial.

X. Contractació pública, subvencions i urbanisme
171. Cal valorar la idoneïtat que les empreses que es relacionen amb el sector pú-

blic publiquin al seu web corporatiu els contractes, els convenis o les subvencions 
obtinguts.

172. Cal crear un portal de contractació en què s’aplegui tota la informació de 
tots els portals de tots els poders adjudicadors, que permeti reforçar la transparència 
i fer difusió pública de tots els processos de licitació i d’adjudicació, publicant en 
temps real tota la documentació i facilitant per mitjà d’Internet el seguiment obert 
de tots els procediments de selecció i adjudicació. La presentació dels procediments 
i dels contractes s’ha de fer de manera clara per a poder garantir-ne el control, s’han 
de publicar tots els contractes formalitzats, amb l’excepció de les parts del contracte 
que puguin incidir sobre dades confidencials de l’adjudicatari, i fer públics els in-
formes tècnics d’adjudicació i les valoracions fetes en els casos de contractacions i 
de subvencions.

173. Cal evitar fer modificacions contractuals que comportin un encariment del 
projecte, i preveure que se’n poden fer només de manera excepcional. En aquests 
supòsits, cal regular la publicitat de les modificacions i la possibilitat de presentar-hi 
impugnacions.

174. Cal fixar l’obligació que tots els requisits, les condicions i les modalitats que 
configuren la demanda pública del procediment de licitació es formulin de manera 
clara, precisa i inequívoca en l’anunci de licitació o en el plec de condicions, i cal 
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publicar l’informe justificatiu en què es motivi l’elecció, tràmit que fins ara no és 
obligatori.

175. Cal establir un marc legal clar i precís per als procediments d’encomanda 
o delegació de la gestió a particulars dels serveis públics, figura que adquireix cada 
vegada més rellevància per la manera com les administracions públiques porten a 
terme les seves actuacions. En una societat en què el subministrament de serveis 
personals i socials esdevé cada cop més important, cal que les administracions pú-
bliques es dotin dels millors mètodes i procediments per a prestar-los quan se n’en-
comana la prestació a tercers. En aquest sentit cal limitar aquests procediments per-
què s’utilitzin només, d’acord amb la normativa, en els supòsits en què l’organisme 
encomandant no pot portar a terme els serveis que necessita per si mateix i l’enco-
mandatari disposa dels mitjans propis necessaris per a fer-ho, sense donar lloc a 
subcontractacions en cadena.

176. Cal reservar el sistema de convenis de col·laboració per a l’àmbit de les re-
lacions entre organitzacions públiques i evitar de recórrer a aquest instrument per a 
l’adjudicació de recursos públics amb entitats privades que continguin prestacions 
econòmiques que hauran d’articular-se, si escau, mitjançant contractes sotmesos als 
principis de concurrència i publicitat, d’acord amb la normativa sobre contractació 
pública.

177. Cal incidir en el control de les subcontractacions i plantejar-se d’ampliar 
legalment els casos en què s’han de limitar, de manera que la part essencial del 
contracte sigui executada directament per l’adjudicatari, amb els objectius de mi-
nimitzar la possibilitat que l’adjudicatari pugui actuar com a mer intermediari i de 
reforçar la competència i el dret dels treballadors.

178. Cal crear una oficina d’avaluació encarregada d’examinar la viabilitat finan-
cera i altres aspectes relatius a les concessions d’obres i serveis amb caràcter previ 
a l’atorgament.

179. Cal evitar les concessions que traslladen el risc a l’Administració per a im-
pedir tants casos de socialització de les pèrdues i de privatització dels beneficis.

180. Cal que tots els poder públics comptin amb mecanismes de prevenció i de-
tecció de les situacions de conflicte d’interès en la convocatòria, l’avaluació, l’ad-
judicació, la modificació, la revisió, l’execució i la rescissió de contractes públics o 
concessions.

181. Cal que els mecanismes de prevenció i detecció de les situacions de conflicte 
d’interès estiguin dissenyats idòniament per a assegurar l’abstenció o no participació 
en els òrgans i processos de contractació de les persones que poguessin incórrer en 
una situació de conflicte d’interès estructural respecte als possibles o probables ad-
judicataris, beneficiaris o potencials contraparts.

182. Cal que tots els poders adjudicadors estableixin i apliquin els mecanismes 
contractuals específics que permetin assegurar la reparació dels possibles danys de-
rivats de les situacions de conflictes d’interès en què haguessin pogut incórrer.

183. Cal que tots els poder adjudicadors publiquin, almenys amb periodicitat 
mensual, de manera proactiva i en un lloc destacat, públic i fàcilment accessible en 
les respectives seus electròniques o en els llocs webs oficials, el nombre i el detall de 
les actuacions iniciades arran de l’aplicació dels mecanismes de detecció i prevenció 
de conflictes d’interès.

184. Cal que tots els poders públics adjudicadors auditin internament i externa-
ment, almenys amb periodicitat anual, els mecanismes de prevenció i detecció de les 
situacions de conflicte d’interès i l’aplicació d’aquests.

185. Cal que l’Administració de la Generalitat elabori i apliqui un programa de 
formació continuada específica destinada al personal funcionari i laboral relatiu a la 
contractació pública i la prevenció del frau i altres il·lícits que s’hi relacionen.
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186. Cal que la Generalitat promogui l’elaboració i aplicació de programes de 
formació continuada i específica a què fa referència l’apartat 185 destinats a les ad-
ministracions locals de Catalunya.

187. Cal que tots els poders adjudicadors tinguin mecanismes que permetin i as-
segurin les denúncies sobre males pràctiques, fraus o il·licituds en la convocatòria, 
la valoració i l’adjudicació de qualsevol contracte públic o concessió.

188. Cal que els poders adjudicadors garanteixin la confidencialitat de les denún-
cies i la confidencialitat de la identitat dels denunciants.

189. Cal que la Generalitat garanteixi la indemnitat física, moral i patrimonial de 
tota persona física o jurídica que, havent actuat de bona fe i sense participació inde-
guda en males pràctiques, fraus o il·licituds, hagi posat de manifest alguna d’aques-
tes circumstàncies.

190. Cal que la Generalitat incentivi l’adopció de programes de detecció de 
males pràctiques i il·licituds en què s’estableixin incentius i reconeixements a favor 
de les persones físiques o jurídiques que, en primer lloc, de bona fe i sense partici-
pació indeguda, haguessin posat de manifest alguna d’aquestes circumstàncies, a fi 
d’evitar que el patrimoni públic en pugui sortir perjudicat.

191. Cal garantir la separació entre els tècnics que elaboren els plecs de concur-
sos o les bases de les convocatòries de subvenciones i els que elaboren els informes 
tècnics per a les adjudicacions o que atorguen les valoracions per a la concessió de 
les subvenciones i, en particular, cal garantir que els plecs dels concursos mai no pu-
guin ser elaborats per les empreses que hi hagin de participar. Si es detectés aquesta 
irregularitat, la conseqüència ha de ser l’expulsió immediata de l’empresa del con-
curs els plecs del qual hagi elaborat.

192. Cal concedir sempre prioritat a l’establiment de criteris objectius sobre els 
subjectius per a les adjudicacions. Els criteris d’adjudicació subjectes a judici de va-
lor no poden superar el 30% de la valoració total de la proposta.

193. Cal limitar voluntàriament –o prescindir-ne del tot– la utilització dels pro-
cediments de contractació que restringeixen la transparència i la competència, en-
cara que estiguin permesos legalment, especialment en l’àmbit dels contractes me-
nors i els procediments negociats sense publicitat. Per a adoptar límits voluntaris en 
aquests àmbits s’ha de tenir en compte el pressupost total de l’organisme, i reduir-lo, 
si es considera pertinent, per sota dels límits legals. No s’ha de seguir el procedi-
ment negociat per raons de quantia.

194. Cal garantir en tot cas la transparència de totes les actuacions i decisions 
adoptades en matèria de contractació, subvencions, concessions d’obra pública, ur-
banisme, encomandes de gestió i convenis.

195. Cal establir un sistema d’incentius positius –productivitat i premis, entre al-
tres– a les entitats i als organismes que assoleixin les millors pràctiques en matèria 
de contractació i, paral·lelament, establir un sistema d’instruments que hi desincenti-
vin les males pràctiques de manera reiterada. En l’establiment d’aquests instruments 
desincentivadors s’ha de tenir en compte el nombre de recursos presentats, els es-
timats en via administrativa o en via judicial, el nombre de queixes o reclamacions 
dels proveïdors, les empreses afectades o els ciutadans en general, els resultats dels 
informes d’auditoria del Tribunal de Comptes i altres mecanismes d’avaluació ob-
jectius i independents que es puguin establir. En particular, cal establir instruments 
efectius per a exigir responsabilitat patrimonial individualitzada per males pràcti-
ques o mala gestió que incorporin sancions econòmiques i el dret de repetició contra 
el causant del dany.

196. Cal suprimir les subvencions que no responguin a principis de concurrència 
i publicitat.

197. Cal evitar les adjudicacions directes i seguir sempre un procés competitiu i 
amb publicitat per a evitar les adjudicacions a dit.
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198. Cal garantir, en el cas de contractes menors, la transparència i la concur-
rència de diverses empreses i vetllar per a evitar la segmentació dels contractes per 
a eludir els controls.

199. Cal avaluar abans de cada contractació les necessitats reals a què es vul-
gui donar resposta, i sotmetre aquesta avaluació a informació pública, fent servir 
mitjans en línia de lliure accés. En tos cas cal introduir criteris de transparència de 
compliment necessari en la negociació i l’aprovació dels contractes públics locals, a 
més dels indicats amb caràcter general en matèria de contractació pública.

200. Cal establir sistemes d’avaluació de l’adequació de les obres o els serveis 
contractats efectuats en els pressupostos i en els objectiu que s’hi van indicar ini-
cialment, amb informació al públic que incloguin mitjans en línia de lliure accés.

201. Cal que sigui objecte de tràmit d’informació pública que inclogui mitjans en 
línia tot acte de privatització de serveis públics, de creació o supressió d’organismes 
municipals, de concessions i d’alienacions de béns immobles.

202. Cal reforçar les funcions municipals de control, supervisió i disciplina ur-
banística i dotar de personal especialitzat en matèria urbanística i mediambiental 
els òrgans de control extern per a poder incidir en el control i fiscalització de les 
qüestions relacionades amb el planejament urbanístic i els seus instruments de des-
plegament.

203. Cal reforçar el professionalisme i repensar els òrgans de contractació de 
manera que es puguin diferenciar els de caràcter més polític –com a definidors de 
les necessitats col·lectives i impulsors del projecte– dels de caràcter més tècnic –que 
adopten les decisions d’execució, les de caràcter més aplicatiu i gestionen tot el pro-
cés de licitació i adjudicació–; cal adequar la naturalesa i les característiques de l’òr-
gan a la tasca assignada. La configuració i la composició d’aquests òrgans és clau 
per a l’establiment de les responsabilitats i la claredat dels procediments. Per això el 
legislador ha d’establir com es configuren i qui en forma part.

204. Cal garantir la imparcialitat en els procediments, mitjançant la disminució 
dels òrgans que en l’actualitat gestionen la contractació de les administracions pú-
bliques de Catalunya.

205. Cal garantir més restricció en la utilització de procediments extraordinaris 
com els d’urgència; en aquesta direcció s’hauria d’establir l’obligació de publicar 
l’acord en el qual se’n raona o justifica la necessitat.

206. Cal garantir la màxima claredat possible en els criteris per a la valoració de 
les ofertes, inclosos els possibles criteris subjectius, regulant les possibles excepci-
ons i establint clarament els criteris previs de requisits i condicions de participació 
en la licitació.

207. Cal reformar la Llei de contractes del sector públic per a limitar la revisió 
dels preus de contractació, limitar el fraccionament dels contractes, modificar el rè-
gim actual d’adjudicació directa mitjançant contractes menors amb una reducció de 
les quanties dels imports dels contractes menors en les diferents modalitats i limi-
tar per llei, de manera estricta, l’ús dels contractes menors, i també limitar l’ús del 
procediment de la tramitació injustificada per via d’urgència i introduir-ho com a 
causa de nul·litat.

208. Cal publicar en temps real totes les adjudicacions de contractes públics amb 
tota la memòria econòmica i els criteris d’adjudicació, i publicar també qualsevol 
modificació del pressupost inicial.

209. Cal iniciar una reforma legislativa per tal que totes les institucions, entitats 
i empreses que rebin recursos públics essencials per al desenvolupament de la seva 
activitat adeqüin els processos de contractació a la Llei de contractes del sector pú-
blic.

210. Cal impulsar figures de protecció als treballadors de l’Administració pública 
que denunciïn casos de corrupció –alertadors– activant mecanismes de garantia de 
l’anonimat i de verificació dels fets denunciats.
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211. Cal prohibir que l’Administració pública contracti, durant un temps deter-
minat no inferior a tres anys, empreses els directius o altre personal de les quals 
hagin estat condemnats per casos de corrupció o de finançament il·legal de partits 
polítics; i establir també la mateixa sanció per a les empreses que hagin estat decla-
rades responsables civils subsidiàries, fins i tot encara que el personal que hagi estat 
condemnat ja no hi treballi.

212. Cal fixar els estàndards mínims de qualitat i l’obligatorietat de fer una ava-
luació de la relació entre costos i resultats en els serveis públics, siguin o no con-
cessionats.

213. Cal introduir en els plecs de contractació la valoració de la puntuació en 
transparència de les empreses concurrents.

214. Cal reduir la contractació en procediments oberts, que actualment es troba 
en el 50%.

215. Cal establir limitacions de consanguinitat a la lliure designació fins al quart 
grau.

216. Cal establir límits quantitatius de contractes de personal interí i de lliure 
designació.

217. Cal crear un òrgan de contractació administrativa que centralitzi la funció 
administrativa de licitació i adjudicació de la contractació de tots els ens del sector 
públic de Catalunya. Aquest òrgan també podria assumir les demandes de diferents 
ajuntaments que, de manera voluntària, deleguin aquestes funcions en l’òrgan de la 
Generalitat.

218. Cal encarregar a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa els tre-
balls de seguiment i execució dels diferents contractes de quantia superior a 60.000 
euros que durà a terme assistida pel responsable del contracte de l’ens administratiu 
beneficiari dels serveis, subministraments o obres.

219. Cal establir un protocol d’us obligatori per a l’Administració de la Genera-
litat i tots els ens públics i públics i privats que en depenen sobre un sistema de pe-
nalitzacions obligatori i objectiu respecte al seguiment i l’execució del contracte, i 
també un procediment per a aplicar-les.

220. Cal reforçar els controls en el moment d’assignar els contractes i col·labo-
rar amb els ens locals perquè els processos siguin oberts i totalment transparents i 
imparcials.

221. Cal aplicar mesures per a fer efectiva, d’una banda, l’exigència de responsa-
bilitats dels servidors públics per infracció o aplicació indeguda de la normativa de 
contractació pública, d’acord amb les previsions legals, i, de l’altra, la comunicació 
per part dels òrgans de contractació de qualssevol fets dels quals tingui coneixement 
que puguin constituir infraccions contra la legislació de defensa de la competència.

XI. Mitjans de comunicació
222. Cal fer públics i transparents els criteris per de contractació de la denomi-

nada «publicitat institucional», que han de ser sempre objectius i verificables, de 
manera que aquesta publicitat no es pugui fer servir amb caràcter discrecional ni 
discriminatori per a afavorir uns mitjans i perjudicar-ne d’altres.

223. Cal garantir que els procediments d’adjudicació de llicències i concessions 
a favor de determinats mitjans respectin els principis de concurrència i neutralitat, 
per a evitar les ingerències polítiques. Amb aquesta finalitat, i tal com permet fer la 
Llei de contractes del sector públic, cal tenir comissions assessores d’experts inde-
pendents que puguin assessorar en l’elaboració dels informes tècnics corresponents.

224. Cal assegurar, amb relació a la utilitat pública de les accions parlamentàries 
en l’àmbit de la corrupció, una cobertura mediàtica adequada i concorde a la pre-
ocupació que suscita aquest fenomen, ja que els coneixements aportats pels compa-
reixents han de servir no només als diputats sinó a la societat en general. Aquesta 
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cobertura hauria d’estar garantida pels mitjans de comunicació públics de la Gene-
ralitat de Catalunya.

225. Cal elaborar un codi ètic específic sobre el tractament informatiu del feno-
men de la corrupció en els mitjans de comunicació públics.

XII. Ciutadania
226. Cal més conscienciació sobre la necessitat de denunciar tota actuació irre-

gular o d’abús de poder que es pugui detectar en qualsevol àmbit o organisme pú-
blic.

227. Cal fer més difusió del dret d’accés a la informació pública.
228. Cal establir una estratègia d’informació als ciutadans sobre les obligacions 

i els drets relatius a la informació pública.
229. Cal aprofundir en les mesures necessàries per a la protecció dels alertadors 

basant-se en els diferents treballs realitzats per diversos agents de la societat civil 
implicats en la lluita contra la corrupció, tenint presents el «Decàleg per a la protec-
ció dels denunciants/alertadors», elaborat per la Xarxa X-Net, i, de manera general, 
l’article 33 de la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció.

XIII. Regeneració democràtica
230. Cal elaborar una llei d’organització de l’Administració de la Generalitat que 

reorganitzi i simplifiqui l’estructura del sector públic de Catalunya, centrada en la 
millora de la governança, la qualitat en la prestació dels serveis públics i que per-
meti garantir l’equilibri i l’equitat social i intergeneracional. Cal una administració 
pública diferent de la que hem conegut sempre, tot i les millores que s’hi ha anat 
fent, una administració basada en valors, amb una forta orientació a treballar per la 
ciutadania; propera, transparent, participativa i col·laborativa; amb iniciativa, em-
prenedora; amb capacitat d’avançar-se a les necessitats, i amb capacitat per a treba-
llar en xarxa, tant internament com externament.

231. Cal aprovar la llei de la funció pública de Catalunya, elaborada per la via del 
debat, el diàleg amb els agents socials i el consens parlamentari per a millorar-ne 
l’eficiència, i que minori la inestabilitat en el lloc de treball, doti de publicitat i 
transparència l’accés a la funció pública i motivi adequadament el desenvolupament 
de les pròpies responsabilitats, que tingui més nivell de professionalització, tant di-
rectiva, com tècnica i administrativa. Els empleats públics, funcionaris o no, són 
fonamentals per a garantir a la ciutadania uns bons serveis públics. A més, cal ga-
rantir per llei mecanismes per a rescabalar el poder adquisitiu dels empleats públics, 
personal funcionari i estatutari, perdut arran de les mesures d’estalvi excepcionals 
adoptades pel Govern durant els darrers exercicis.

232. Cal elaborar un estatut del directiu públic que garanteixi la professionalit-
zació de la direcció executiva de les entitats públiques mitjançant un procediment 
adequat per a assegurar la idoneïtat de les persones que ocupen càrrecs directius.

233. Cal simplificar els procediments administratius: les càrregues administra-
tives o els tràmits que no siguin estrictament imprescindibles per a garantir que la 
relació entre el ciutadà i l’Administració sigui àgil.

234. Cal una reglamentació més estricta de les incompatibilitats, que ampliï 
l’àmbit subjectiu d’aplicació a presidents i consellers d’institucions i empreses públi-
ques que actualment no estan regulats específicament i consideri especialment les 
situacions de caràcter patrimonial.

235. Cal reformar el sistema d’elecció dels organismes de control i els organis-
mes reguladors, com la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau, de manera que 
es garanteixi que tinguin una composició amb més pes institucional.

XIV. Mesures contra el frau fiscal
236. Cal elaborar un informe oficial sobre l’impacte del frau fiscal: no pot ser 

que Catalunya no compti amb un informe oficial amb indicadors d’avaluació del 
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frau fiscal i del seu impacte en l’economia, tenint en compte, però, que no serien 
xifres exactes, que parlem d’estimacions i aproximacions estadístiques, però si no 
hi ha voluntat política per a elaborar un bon diagnòstic menys n’hi haurà per a com-
batre el frau.

237. Calen espais lliures de paradisos fiscals: s’ha d’arribar al compromís de to-
tes les administracions –ajuntaments, diputacions, governs autonòmics i Govern de 
l’Estat– de no establir contractes públics ni acceptar en cap concurs empreses que 
tinguin filials en paradisos fiscals. Si més no, cal fer-ne una discriminació negativa, 
atès el desavantatge competitiu amb què incorren aquest tipus d’empreses pel fet de 
tenir una factura fiscal molt més baixa que altres que no fan aquest tipus de pràcti-
ques. Les maneres de fer-ho són múltiples i ja hi ha propostes endegades en aquest 
sentit, com ara la del nou Govern de la ciutat de Palma, que ho ha establert en el 
segon punt del seu codi ètic.

238. Cal dotar de recursos les agencies tributàries pròpies: l’Agència Tributària 
fa aproximadament 100.000 actuacions a l’any i recapta 10.000 milions amb aques-
tes actuacions. L’Oficina de Fiscalitat Internacional de l’Agència (ONFI) va fer 200 
actuacions en grans corporacions que van permetre fer aflorar 1.300 milions d’euros 
més de base imposable d’aquestes empreses. Si el tipus d’aquestes empreses és del 
28%, això significa que les 200 actuacions de l’ONFI, que signifiquen el 0,2% del 
total, recapten el 4%. Cal que els cossos fiscals es dediquin a perseguir els fraus de 
les grans multinacionals i no només els fraus dels petits defraudadors.

239. Cal endurir els codis penals: hi ha d’haver exemplaritat pública per a fer 
entendre que el sistema fiscal és central en el nostre estat de dret, la qual cosa im-
plica endurir els codis penals, eliminar les excuses absolutòries o la creació de nous 
delictes consistents en l’oferiment al mercat de serveis idonis per a la defraudació 
tributària.

240. Cal dotar l’Agència Tributària de Catalunya de recursos suficients perquè 
pugui desenvolupar i dur a terme el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal 2015-
2018.

241. Cal crear un indicador de bretxa fiscal, tax gap en terminologia anglesa, 
que permeti conèixer la diferència entre allò que l’Administració pública hauria de 
recaptar i allò que realment recapta, amb l’objectiu d’avaluar l’impacte real de l’elu-
sió fiscal, ja que allò normativitzat i que se suposa que s’hauria de recaptar s’acaba 
reduint.

242. Cal fer una reforma de l’impost de patrimoni que tingui un efecte censal so-
bre la riquesa a Catalunya, ja que amb les bases imposables actuals es permet que, 
a partir d’un cert límit, persones amb una riquesa concreta no hagin de presentar la 
declaració ni de pagar l’impost, de manera que es perd una part d’informació molt 
vàlida i important per a tenir un cens real de la distribució i la quantitat de patrimo-
ni, i per tant, informació que pot servir en posteriors investigacions de frau fiscal.

243. Cal introduir en la contractació administrativa mesures que impedeixin que 
les empreses amb seu o amb filials en paradisos fiscals accedeixin a recursos pú-
blics, i cal crear una unitat específica dins l’Agència Tributària de Catalunya que 
treballi amb aquest objectiu.

244. Cal que la Sindicatura de Comptes elabori anualment un informe sobre el 
compliment de les recomanacions establertes en els seus informes i de les resolu-
cions adoptades per la Comissió de la Sindicatura de Comptes d’aquest Parlament 
basat en els informes de compliment que li són remesos. Així mateix, el Govern ha 
de comparèixer anualment a la Comissió de Sindicatura de Comptes per a explicar 
les principals mesures adoptades i aplicades en l’àmbit de la lluita contra la corrup-
ció i el frau i a favor de la transparència i el bon govern. En la mateixa comparei-
xença, la fiscalia i els responsables del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
han de presentar un informe corresponent a l’any anterior que detalli el nombre 
d’investigacions i de causes judicials obertes per corrupció i frau fiscal a Catalunya, 
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els recursos que s’hi han destinat i els resultats obtinguts en termes d’esclariment, 
reparació i garanties de no repetició.

245. Cal desenvolupar, conjuntament amb el Parlament, la creació d’un mecanis-
me català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau, que ha d’ésser indepen-
dent del Govern, ha de retre comptes anualment al Parlament sobre la seva activitat i 
ha de tenir la funció d’actuar de mecanisme de coordinació i d’interoperabilitat entre 
la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya, els Mossos d’Esquadra, l’Oficina Antifrau, 
la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, la Intervenció General de la Gene-
ralitat i l’Agència Tributària.

a) Pel que fa al seu funcionament cal considerar: 
– Dotar-lo d’una comissió tècnica de seguiment, amb representació de tots els 

membres, i d’una secretaria tècnica, responsable de la convocatòria, la preparació i 
el seguiment dels acords.

– Establir la periodicitat de les reunions –periodicitat mínima semestral– i l’ela-
boració d’una memòria anual.

– Elaborar un pla d’acció transversal, d’acord amb les aportacions de tots els 
membres, que determini les competències de cadascun, amb l’objectiu d’evitar com-
petències duplicades o que es produeixin llacunes en el control.

b) Pel que fa a l’objecte, s’apunten algunes possibles línies de treball: 
– Estudiar i analitzar els informes que emeten els organismes membres: els in-

formes i estudis de l’Oficina Antifrau que aborden aspectes generals sobre la trans-
parència i els àmbits del Sistema Nacional d’Integritat; els informes de fiscalització 
de la Sindicatura de Comptes que analitzen en profunditat la gestió econòmica i fi-
nancera dels organismes públics de Catalunya i els informes del Síndic de Greuges 
sobre transparència i bona administració.

– Obtenir, compilar i mantenir actualitzades les dades sobre la corrupció i so-
bre la percepció i les actituds de la ciutadania pel que fa a la corrupció a Catalunya.

– Informar la ciutadania, de manera conjunta, de les funcions i les competències 
dels diversos òrgans de control i garantir la interoperabilitat per tal que cap denún-
cia quedi desatesa.

– Identificar les àrees de risc per a facilitar el treball d’anàlisi de l’Oficina Anti-
frau i l’acció de la resta d’institucions en aquests àmbits.

– Formular propostes conjuntes per a l’elaboració de l’agenda anticorrupció, te-
nint present, a més dels aspectes tècnics, l’expressió de la voluntat política per im-
pulsar-les i executar-les, i la priorització de les mesures que cal aplicar, i fer-ne el se-
guiment, amb indicacions útils quant a l’aplicació, com ara la immediatesa, el cost, 
la necessitat d’actuació normativa i l’assignació competencial, entre altres.

– Elaborar, per mitjà del Mecanisme Català de Lluita contra la Corrupció en col-
laboració amb el teixit associatiu del país, un informe definitiu i exhaustiu, que cal 
lliurar abans que finalitzi el 1917, sobre la topografia, l’anatomia i la radiografia de 
la corrupció a Catalunya des del 1978 fins al dia d’avui, que n’especifiqui totes les 
causes, els detalls, les condemnes i el compliment efectiu de les penes, que permeti 
extreure conclusions dels determinants institucionals, polítics, econòmics i socials 
que l’han provocada.

Palau del Parlament, 16 de març de 2017
La secretària de la Comissió, María Francisca Valle Fuentes; el president de la 

Comissió, Benet Salellas i Vilar
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Punt 14 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el nomenament 
del nou director de TV3
302-00134/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 55076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

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 la següent moció, subsegüent a la Interpel·
lació al Govern sobre el nomenament del nou director de TV3 (tram. 300·00143/11).

Moció
El Parlament de Catalunya acorda: 
1. Reprovar el nomenament del senyor Vicent Sanchis i Llàcer com a director 

de TV3.
2. Demanar la dimissió de l’actual vicepresidenta i presidenta en funcions del 

Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llo·
rach i Boladeras.

3. El Parlament insta el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a reconsiderar el nomenament de Vicent Sanchis i Llàcer i consideri 
altres candidatures.

Palau del Parlament, 27 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56081, 56084 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56081)

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 nomenament 
del nou director de TV3 (tram. 302·00134/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De supressió

1. Reprovar el nomenament del senyor Vicent Sanchis i Llàcer com a director 
de TV3.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De supressió

2. Demanar la dimissió de l’actual vicepresidenta i presidenta en funcions del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llo·
rach i Boladeras.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

3. El Parlament insta el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a valorar si en el marc de la ponència per modificar la llei audiovisual 
calen nous criteris per a l’elecció dels directius dels mitjans de comunicació públics.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 56084)

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta·

dans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, pre·
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el nomenament del nou director de TV3 (tram. 302·00134/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició

El Parlament de Catalunya acorda: 
1. Reprovar el nomenament, per part del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals, del senyor Vicent Sanchis i Llàcer com a direc·
tor de TV3.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició

3. El Parlament insta el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a reconsiderar el nomenament opac i per sorpresa de Vicent Sanchis 
i Llàcer i consideri altres candidatures, atès que aquesta persona no reuneix els re-
quisits essencials de neutralitat i pluralisme que ha de complir el director d’un mitjà 
de televisió públic, que paguem tots els catalans. 

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs
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Punt 15 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la saturació dels 
recursos sanitaris i l’impacte en l’accessibilitat
302-00131/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 55064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

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

Parlamentari Socialista, 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 la saturació dels recursos sanitaris i l’impacte en l’accessibilitat (tram. 300·
00115/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Complir el mandat parlamentari pel que fa al temps màxim d’espera a les ur·

gències hospitalàries, especialment les que contenen la Moció 98/XI del Parlament 
de Catalunya, que hauran de ser implementades de manera íntegra en el termini 
corresponent.

2. Recuperar els recursos necessaris per a una correcta atenció dels pacients de 
les urgències hospitalàries, entre els quals els necessaris per a la reobertura dels 
Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) i l’ampliació dels horaris en els 
centres d’atenció primària afectats per les retallades en salut dutes a terme els dar·
rers anys pel Govern de la Generalitat.

3. Augmentar el nombre de llits sociosanitaris disponibles, prioritzant els centres 
del sector públic, seguits dels privats sense ànim de lucre, garantint que els metges 
de família, pediatres i infermers, en l’ús de llurs competències, puguin prescriure 
directament l’ingrés de llurs pacients en aquests centres, i derivar·los a tractaments, 
tal com el Parlament de Catalunya ha aprovat en reiterades ocasions.

4. Complir el mandat parlamentari pel que fa als temps d’espera màxims en pro·
cediments quirúrgics, proves diagnòstiques i consultes externes a especialistes, rei·
teradament contravingut pel Govern, i a tal efecte: 

4.1. Garantir que arreu del territori no se superen els temps de referència a què fa 
referència l’Ordre SLT 102/2015, del 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis 
de referència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del 
Servei Català de la Salut, mentre aquesta ordre no sigui modificada.

4.2. Aplicar les mesures recollides en les diferents Mocions parlamentàries, en·
tre elles la Moció 2/XI, i modificar en el termini d’un mes l’Ordre SLT/102/2015, 
de manera que: 

a) Els terminis de referència que s’hi estableixen passin a ésser terminis màxims 
de garantia.

b) S’estableixi un termini màxim garantit de quaranta·vuit hores per a l’atenció 
en les consultes programades d’atenció primària.

c) S’estableixi el mecanisme de reclamació i l’obligació del Servei Català de la 
Salut de donar una alternativa en cas d’incompliment del termini màxim garantit. 
En aquest supòsit, s’ha de proposar un altre centre on sí que es pugui complir, prio·
ritzant sempre els centres de gestió pública.

d) S’estableixi un mecanisme de gestió i revisió de les llistes d’espera que perme·
ti detectar i corregir demores excessives.
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e) S’estableixi un termini màxim d’un mes, des de la data en què s’hagin produït, 
en el cas dels ingressos i les intervencions cancel·lats i les visites desprogramades, 
buscant l’equitat territorial.

5. Disposar, equitativament en el territori i per centres, de les plantilles de perso·
nal adequades a les necessitats assistencials.

6. Presentar a la Comissió de Salut del Parlament, en el termini d’un mes, l’es·
tat de situació de la revisió del mapa sanitari, incloent la planificació temporal, les 
fases previstes, les accions en cadascuna d’elles (detallant el grau d’execució) i els 
instruments d’avaluació.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55624, 56065 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 55624)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par·

lamentari 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 la saturació dels recursos sanitaris i l’impacte en l’accessibilitat 
(tram. 302·00131/11).

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

7. Donar transparència màxima a la llista d’espera de Catalunya, que es comp-
tabilitzi des del primer dia en què es realitza la petició de derivació o es demana la 
prova complementària, i que es pugui saber amb exactitud quants dies d’espera hi 
ha per a cada procés sanitari.

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

8. Publicar amb la màxima transparència els dies d’espera que hi ha per a cada 
prova complementària i per ser visitat per un metge en totes les disciplines i àmbits 
del sistema sanitari.

Palau del Parlament, 31 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56065)

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 la saturació dels 
recursos sanitaris i l’impacte en l’accessibilitat (tram. 302·00131/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Complir el mandat parlamentari pel que fa al temps màxim d’espera a les ur·

gències hospitalàries, especialment les que contenen la Moció 98/XI del Parlament 
de Catalunya, que hauran de ser implementades de manera íntegra en el termini cor·
responent, d’acord amb el que estableixi el Pla Nacional d’Urgències.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 2

2. Recuperar els recursos necessaris per a una correcta atenció dels pacients de 
les urgències hospitalàries, entre els quals els necessaris per a la reobertura dels 
Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) i l’ampliació dels horaris en els 
centres d’atenció primària afectats per les retallades en salut dutes a terme els dar·
rers anys pel Govern de la Generalitat, d’acord amb el que estableixi el Pla Nacio-
nal d’Urgències.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 3

3. Adaptar el nombre de llits sociosanitaris a les necessitats de la població, prio·
ritzant els centres del sector públic, seguits dels privats sense ànim de lucre, garan·
tint que els metges de família, pediatres i infermers, en l’ús de llurs competències, 
puguin prescriure directament l’ingrés de llurs pacients en aquests centres, i deri·
var·los a tractaments, tal com el Parlament de Catalunya ha aprovat en reiterades 
ocasions.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició i de supressió al punt 4

4. Complir el mandat parlamentari pel que fa als temps d’espera màxims en pro·
cediments quirúrgics, proves diagnòstiques i consultes externes a especialistes, rei·
teradament contravingut pel Govern, i a tal efecte: 

4.1. Garantir que arreu del territori no se superen els temps de referència a què fa 
referència l’Ordre SLT 102/2015, del 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis 
de referència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del 
Servei Català de la Salut, mentre aquesta ordre no sigui modificada.

4.2. Aplicar les mesures recollides en les diferents Mocions parlamentàries, en·
tre elles la Moció 2/XI, i modificar en el termini d’un mes l’Ordre SLT/102/2015, 
de manera que: 

a) Els terminis de referència que s’hi estableixen passin a ésser terminis màxims 
de garantia.

b) S’estableixi un termini màxim garantit de quaranta·vuit hores per a l’atenció 
en les consultes programades d’atenció primària.

c) S’estableixi el mecanisme de reclamació i l’obligació del Servei Català de la 
Salut de donar una alternativa en cas d’incompliment del termini màxim garantit. 
En aquest supòsit, s’ha de proposar un altre centre on sí que es pugui complir, prio·
ritzant sempre els centres de gestió pública.

d) S’estableixi un mecanisme de gestió i revisió de les llistes d’espera que perme·
ti detectar i corregir demores excessives.
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e) Vetllar per tal que s’estableixi un termini màxim d’un mes, des de la data en 
què s’hagin produït, en el cas dels ingressos i les intervencions cancel·lats i les visites 
desprogramades, buscant l’equitat territorial.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 6

6. Presentar a la Comissió de Salut del Parlament, en el termini de sis mesos, l’es·
tat de situació de l’actualització del mapa sanitari, incloent la planificació temporal, 
les fases previstes, les accions en cadascuna d’elles (detallant el grau d’execució) i 
els instruments d’avaluació.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació 
infantil
302-00129/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 54892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, 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 l’educació infantil (tram. 300·00142/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Recuperar la coresponsabilitat del Govern en el finançament del servei públic 

de les escoles bressol municipals, abans de l’inici del curs 2017·2018, i garantir·ne 
la sostenibilitat.

2. Donar compliment a la disposició addicional de la Llei de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2017, que estableix que «el Govern de la Generali·
tat ha de recuperar la seva coresponsabilitat en el finançament del servei públic de 
les escoles bressol municipals i garantir un finançament de les escoles bressol que 
cobreixi com a mínim un mòdul econòmic de 1.600 € per plaça i any, i comprome·
tre’s a augmentar·lo progressivament fins als 1.800 € per plaça i any acordats amb 
els ajuntaments».

3. Restituir les partides destinades al foment i al funcionament de les llars d’in·
fants municipals no retornades als Ajuntaments des de 2012, que no hagin estat 
substituïdes per les subvencions de les Diputacions provincials, i actuar amb lleialtat 
institucional i transparència.

4. Presentar davant de la Comissió d’Ensenyament, en el termini de 2 mesos, el 
mapa d’oferta d’escoles bressol i llars d’infants existents al conjunt del territori, dis·
tingint·ne les públiques, les privades, i les privades d’iniciativa social, per tal de va·
lorar·ne la suficiència, analitzar les desigualtats territorials i socials existents i poder 
impulsar una correcta planificació d’aquest nivell d’escolarització per als propers 
10·15 anys, d’acord amb les necessitats d’escolarització i la demografia, i en col·la·
boració amb els Ajuntaments, amb l’objectiu de tendir cap a la universalització (no 
obligatòria) de l’educació de la petita infància.

5. Impulsar, d’acord amb el mapa d’oferta existent i de les necessitats d’escola·
rització i la demografia, un increment de places públiques d’educació infantil de 0 a 
3 anys, i augmentar també la proporció d’infants de famílies desfavorides socioeco·
nòmicament que tenen accés a l’escolarització abans dels tres anys.

6. Garantir una partida suficient de beques i ajuts que permetin assegurar l’equi·
tat real en l’accés al servei d’educació 0·3 anys, i evitar així la discriminació d’ac·
cés per motius de renda, i promoure preus assequibles, prioritzant la gratuïtat de les 
famílies socialment més vulnerables, per tal de millorar les oportunitats laborals i 
formatives d’aquestes famílies i la conciliació entre la vida personal i laboral.

7. Garantir que els Ajuntaments i els titulars de centres privats d’educació infan·
til tinguin informació abans de programar i iniciar el curs de l’import per plaça de 
les subvencions per al funcionament de les llars d’infants públiques i privades.

8. Garantir que qualsevol modificació de la quota de les llars d’infants per part 
dels Ajuntaments o dels titulars de centres privats s’estableixi amb prou antelació 
perquè les famílies en puguin ser coneixedores durant el procés de preinscripció.
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9. Preveure els recursos necessaris per impulsar i garantir un model d’escola 
bressol inclusiva, basat en el principi d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats, assegu·
rant la dotació adequada per personal especialitzat de suport suficient per satisfer 
les necessitats educatives especials de l’alumnat. També ha de garantir els recur·
sos necessaris per obrir aules en escoles bressol ordinàries d’atenció especialitzada 
d’aquests infants, abaixant les ràtios en aquestes unitats de suport.

10. Presentar, davant de la Comissió d’Ensenyament, en el termini de 2 mesos, 
un estudi sobre l’adequació de les ràtios d’alumnat i professionals a l’educació in·
fantil de primer cicle, per valorar la necessitat de revisar les ràtios establertes en la 
normativa que regula aquest àmbit educatiu.

11. Garantir la dotació pressupostària suficient per cobrir la demanda de tots els 
i les sol·licitants de beques menjador a les escoles bressol que compleixin els barems 
per a l’atorgament d’ajuts (que assegurin l’accés a beques als infants d’aquelles fa·
mílies amb ingressos inferiors al llindar de risc de pobresa calculat anualment per 
l’Idescat a partir de l’Enquesta de condicions de vida), deixant la convocatòria d’ac·
cés oberta durant tot l’any escolar.

12. Garantir, juntament amb els ajuntaments, la supervisió i el control de la qua·
litat dels serveis infantils que funcionen de forma anàloga a escoles bressol i ludo·
teques, així com dels processos d’externalització de la gestió de les escoles bressol 
o els dèficits relacionats amb el compliment dels requisits previstos en el Decret 
282/2006.

13. Garantir unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors i treballa·
dores dels centres d’educació infantil de primer cicle, serveis d’acollida i menjador, 
inclosos, i assegurar que aquests serveis formin part del projecte educatiu.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55626, 56067 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 55626)

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 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’educació infantil (tram. 302·00129/11).

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

14. Garantir les parelles educatives a totes les aules de 0 a 3 anys.

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

15. Augmentar el nombre d’auxiliars i vetlladors a les escoles bressol.

Palau del Parlament, 31 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 



PlE 33
5 d’abril de 2017

9 Dossier

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56067)

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’educació infantil 
(tram. 302·00129/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer el caràcter socialment estratègic del primer cicle d’educació infan-

til com a període pedagògic de primer nivell i mecanisme fonamental per a garantir 
la igualtat d’oportunitats dels infants, així com a eina per impulsar la igualtat de 
gènere, la millora de les oportunitats laborals i formatives i la conciliació de les di-
verses dimensions vitals.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació dels punts 2 a 13

2. Pactar a la Comissió Mixta Departament d’Ensenyament - entitats municipa-
listes, abans d’acabar el juliol del 2017, un pla director per recuperar la coresponsa-
bilitat del Govern en el finançament del servei públic de les escoles bressol munici-
pals i garantir-ne la sostenibilitat tenint en compte el principi d’economia financera 
i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social, que ha de permetre calendaritzar 
la dotació per exercici pressupostari i superar les greus deficiències pressupostàries 
d’aquests darrers anys i d’equilibri territorial i la dificultat específica dels municipis 
en zones rurals, per assegurar la qualitat i vetllar per garantir la suficiència de pla-
ces per cobrir la demanda i que hauria de contenir almenys: 

a) Elaboració prèvia entre Departament i associacions municipalistes d’un mapa 
d’oferta d’escoles bressol i llars d’infants existents al conjunt del territori, distin-
gint-ne les públiques, les privades (les privades d’iniciativa social i les que no), per 
tal de valorar-ne la suficiència, analitzar les desigualtats territorials i socials exis-
tents i poder Impulsar una correcta planificació d’aquest nivell d’escolarització per 
als propers 10-15 anys, d’acord amb les necessitats d’escolarització, la diversitat 
territorial i la demografia.

b) El compromís mutu d’impulsar, d’acord amb el mapa d’oferta existent i de les 
necessitats d’escolarització i la demografia, l’adequació de places públiques d’edu-
cació Infantil de 0 a 3 anys i l’augment també de la proporció d’infants de famílies 
desfavorides socioeconòmicament que tenen accés a l’escolarització abans dels tres 
anys.

c) El compromís mutu de garantir una partida suficient de beques i ajuts que per-
metin assegurar l’equitat real en l’accés al servei d’educació 0-3 anys, i evitar així la 
discriminació d’accés per motius de renda, i promoure preus assequibles i tarifació 
social, prioritzant-ne l’accés de les famílies socialment més vulnerables.

d) El compromís mutu de garantir que els ajuntaments i els titulars de centres 
privats d’educació infantil tinguin informació abans de programar i d’iniciar el curs 
de l’import previst per plaça de les subvencions per al funcionament de les llars d’in-
fants públiques i privades.

e) El compromís mutu que qualsevol modificació de la quota de les llars per part 
dels Ajuntaments o dels titulars de centres privats s’estableixi amb prou antelació 
perquè les famílies en puguin ser coneixedores durant el procés de preinscripció.
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f) Establir quins han de ser els recursos necessaris (materials, d’atenció especia-
litzada, entre d’altres) per impulsar i garantir un model d’escola bressol inclusiva, 
basat en el principi d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats, i acordar-ne el desplega-
ment progressiu i les dotacions per cada exercici pressupostari per satisfer les neces-
sitats educatives especials de l’alumnat.

g) Estudiar l’adequació de les ràtios d’alumnat i professionals a l’educació in-
fantil de primer cicle, per valorar la necessitat de revisar les ràtios establertes en la 
normativa que regula aquest àmbit educatiu.

h) El compromís mutu de garantir, juntament amb els ajuntaments, la supervisió 
i el control de la qualitat dels serveis infantils que funcionen de forma anàloga a es-
coles bressol i ludoteques, així com dels processos d’externalització de la gestió de 
les escoles bressol, els dèficits relacionats amb el compliment dels requisits previstos 
en el Decret 282/2006 i unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors 
i treballadores dels centres d’educació infantil de primer cicle, serveis d’acollida i 
menjador, inclosos, i assegurar que aquests serveis formin part del projecte educatiu 
d’acord amb el repartiment competencial.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un punt 3

3. Demanar al Govern de l’Estat el restabliment dels imports pressupostats al 
PlaEduca3 i fer les gestions i negociacions pertinents per a fer possible aquest res-
tabliment.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’accés universal 
a l’educació infantil
302-00130/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 54953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Fernando Sánchez Costa, 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 l’accés universal a l’educació infantil (tram. 300·
00145/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer el caràcter estratègic del primer cicle d’educació infantil com a 

període pedagògic de primer nivell i mecanisme fonamental per a garantir la igual·
tat d’oportunitats dels infants, així com a eina per impulsar la igualtat de gènere i la 
conciliació de les diverses dimensions vitals.

2. Presentar, abans del juliol del 2017, un pla director per redreçar el primer cicle 
d’educació infantil a Catalunya. Aquest pla haurà d’estar basat en el diàleg amb el 
sector i les institucions implicades, i ha de permetre superar les greus deficiències 
pressupostàries d’aquests darrers anys, per assegurar la qualitat i garantir l’accés 
universal de totes les famílies al sistema de llars d’infants.

3. Recuperar, en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2018, la partida 
pressupostària per a «funcionament de llars d’infants municipals» del Departament 
d’Ensenyament, suprimida pel Govern en els pressupostos de l’any 2015. Aquesta 
partida pressupostària haurà de comptar, al menys, amb una dotació de 50 milions 
d’euros.

4. Introduir un sistema de xecs familiars per cobrir part del cost de les escoles 
bressol d’iniciativa social. Aquests xecs tindran un caràcter progressiu d’acord a la 
renda de les famílies. Els pressupostos de la Generalitat per l’any 2018 hauran de 
dedicar una partida, d’almenys, 25 milions d’euros.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat, GP PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55625, 56049, 56066 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 55625)

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 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’accés universal a l’educació infantil (tram. 302·00130/11).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

4. Garantir les parelles educatives a totes les aules de 0 a 3 anys.

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

5. Augmentar el nombre d’auxiliars i vetlladors a les escoles bressol.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

6. Establir un pla per augmentar substancialment la proporció d’infants de fa-
mílies desafavorides socioeconòmicament que tenen accés a l’escolarització abans 
dels 3 anys.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió

Es suprimeix el punt 4 de la Moció.

Palau del Parlament, 31 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 56049)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada 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 l’accés universal a l’educació infantil (tram. 302·00130/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 3

3. Recuperar, en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2018, la partida 
pressupostària per a «funcionament de llars d’infants municipals» del Departament 
d’Ensenyament, suprimida pel Govern en els pressupostos de l’any 2015. Aquesta 
partida pressupostària haurà de comptar, al menys, amb una dotació que permeti 
cobrir un mòdul econòmic de 1.600 € per plaça i any.

Palau del Parlament, 30 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56066)

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’accés universal 
a l’educació infantil (tram. 302·00130/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer el caràcter socialment estratègic del primer cicle d’educació in·

fantil com a període pedagògic de primer nivell i mecanisme fonamental per a ga·
rantir la igualtat d’oportunitats dels infants, així com a eina per impulsar la igualtat 
de gènere, la millora de les oportunitats laborals i formatives i la conciliació de les 
diverses dimensions vitals.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació dels punts 2 i 3

2. Pactar a la Comissió Mixta Departament d’Ensenyament-entitats municipalis-
tes, abans d’acabar el juliol del 2017, un pla director per recuperar la coresponsabi-
litat del Govern en el finançament del servei públic de les escoles bressol municipals 
i garantir-ne la sostenibilitat tenint en compte el principi d’economia financera i la 
subvenció de llars d’infants d’iniciativa social, que ha de permetre calendaritzar la 
dotació per exercici pressupostari i superar les greus deficiències pressupostàries 
d’aquests darrers anys i d’equilibri territorial i la dificultat específica dels municipis 
en zones rurals, per assegurar la qualitat i vetllar per garantir la suficiència de pla-
ces per cobrir la demanda i que hauria de contenir almenys: 

a) Elaboració prèvia entre Departament i associacions municipalistes d’un mapa 
d’oferta d’escoles bressol i llars d’infants existents al conjunt del territori, distin-
gint-ne les públiques, les privades (les privades d’iniciativa social i les que no), per 
tal de valorar-ne la suficiència, analitzar les desigualtats territorials i socials exis-
tents i poder Impulsar una correcta planificació d’aquest nivell d’escolarització per 
als propers 10-15 anys, d’acord amb les necessitats d’escolarització, la diversitat 
territorial i la demografia.

b) El compromís mutu d’impulsar, d’acord amb el mapa d’oferta existent i de les 
necessitats d’escolarització i la demografia, l’adequació de places públiques d’edu-
cació Infantil de 0 a 3 anys i l’augment també de la proporció d’infants de famílies 
desfavorides socioeconòmicament que tenen accés a l’escolarització abans dels tres 
anys.

c) El compromís mutu de garantir una partida suficient de beques i ajuts que per-
metin assegurar l’equitat real en l’accés al servei d’educació 0-3 anys, i evitar així la 
discriminació d’accés per motius de renda, i promoure preus assequibles i tarifació 
social, prioritzant-ne l’accés de les famílies socialment més vulnerables.

d) El compromís mutu de garantir que els ajuntaments i els titulars de centres 
privats d’educació infantil tinguin informació abans de programar i d’iniciar el curs 
de l’import previst per plaça de les subvencions per al funcionament de les llars d’in-
fants públiques i privades.

e) El compromís mutu que qualsevol modificació de la quota de les llars per part 
dels Ajuntaments o dels titulars de centres privats s’estableixi amb prou antelació 
perquè les famílies en puguin ser coneixedores durant el procés de preinscripció.

f) Establir quins han de ser els recursos necessaris (materials, d’atenció especia-
litzada, entre d’altres) per impulsar i garantir un model d’escola bressol inclusiva, 
basat en el principi d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats, i acordar-ne el desplega-
ment progressiu i les dotacions per cada exercici pressupostari per satisfer les neces-
sitats educatives especials de l’alumnat.

g) Estudiar l’adequació de les ràtios d’alumnat i professionals a l’educació in-
fantil de primer cicle, per valorar la necessitat de revisar les ràtios establertes en la 
normativa que regula aquest àmbit educatiu.
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h) El compromís mutu de garantir, juntament amb els ajuntaments, la supervisió 
i el control de la qualitat dels serveis infantils que funcionen de forma anàloga a es-
coles bressol i ludoteques, així com dels processos d’externalització de la gestió de 
les escoles bressol, els dèficits relacionats amb el compliment dels requisits previstos 
en el Decret 282/2006 i unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors 
i treballadores dels centres d’educació infantil de primer cicle, serveis d’acollida i 
menjador, inclosos, i assegurar que aquests serveis formin part del projecte educatiu 
d’acord amb el repartiment competencial.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 4

4. Introduir un sistema de xecs familiars per cobrir part del cost de les escoles 
bressol d’iniciativa social. Aquests xecs tindran un caràcter progressiu d’acord a la 
renda de les famílies. Els pressupostos de la Generalitat per l’any 2018 hauran de 
dedicar una partida, d’almenys, 25 milions d’euros.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un punt 3 

3. Demanar al Govern de l’Estat el restabliment dels imports pressupostats al 
PlaEduca3 i fer les gestions i negociacions pertinents per a fer possible aquest res-
tabliment.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu  GP JS
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Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la despoblació a 
les zones rurals
302-00132/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 55065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat 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 la 
despoblació a les zones rurals (tram. 300·00144/11).

Moció
El Parlament insta al Govern a: 
1. Assumir i impulsar els objectius i accions recollits al Llibre Verd sobre la 

cohesió territorial de la Unió Europa, englobats dintre de la nova estratègia Euro·
pa 2020, per tal de compensar les desigualtats entre les àrees rurals i urbanes. Al 
mateix temps, implicar el conjunt de la ciutadania en la lluita contra la despoblació 
a través d’un creixement sostenible i equilibrat al conjunt del territori i cooperatiu 
entre les àrees urbanes i rurals.

2. Impulsar un espai de debat i reflexió sobre la despoblació a Catalunya, amb 
la participació de les diferents administracions públiques, entitats i experts que pu·
guin aportar la seva visió sobre la qüestió de la despoblació i la fractura territorial.

3. Crear un comissionat, que depengui del Departament de Presidència que ana·
litzi, assessori, elabori informes i proposi mesures al Govern per impulsar el desen·
volupament econòmic i social de les zones rurals del país i eviti la despoblació.

4. Que cadascun dels diferents Departaments del Govern elabori un informe on 
avaluïn la situació actual de despoblació d’algunes zones rurals i proposin mesures 
concretes de la seva competència per ajudar a fixar·hi la població. Posant especial 
atenció en les àrees de Salut, Ensenyament, Afers Socials, Empresa, Obra Pública i 
Agricultura, entre d’altres.

5. Impulsar un Observatori Socioeconòmic de les zones rurals de Catalunya per 
detectar els pobles o territoris amb risc de despoblació, desaparició o empobriment.

6. Replantejar, conjuntament amb el Govern de l’Estat i de la Unió Europea, 
millores i canvis en els programes públics per tenir més en compte criteris de des·
població o empobriment, en comptes de demogràfics, i aconseguir els objectius de 
cohesió territorial recollits al Llibre Verd de la UE.

7. Estudiar l’impuls de mesures fiscals i financeres favorables a les persones i 
empreses que tinguin la seva residència o s’instal·lin en zones amb risc de despo·
blació.

8. Presentar, abans de tres mesos, un Pla per garantir la cobertura de telefonia 
mòbil i la connexió d’internet arreu del territori, amb la planificació d’accions, re·
cursos i temps necessaris per a la seva realització.

9. Donar màxima prioritat a les polítiques d’igualtat a les zones més rurals i allu·
nyades de les capitals, amb accions de suport a les diferents àrees que afecten a les 
dones i que evitin la masculinització i desaparició dels pobles petits.

10. Recuperar la partida econòmica destinada a la Fundació Món Rural, recupe·
rant l’import del 2010.

11. Que el Departament d’Ensenyament presenti una proposta, amb els criteris 
i condicions, per recuperar les ajudes al transport escolar gratuït als municipis amb 
pobles agregats sense escola.
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12. Recuperar el pressupost perdut des del 2010 per a la gestió i promoció dels 
Parcs Naturals de Catalunya, que acumula una davallada del 60%.

13. Impulsar un Pla de Xoc per dinamitzar el Turisme Rural per aturar la dava·
llada d’ocupació turística respecte el 2010 i recuperar les dades anteriors a la crisi 
econòmica el més aviat possible.

14. Presentar una proposta de descentralització i acostament a les zones més ru·
rals de Catalunya dels diferents Departaments i serveis de la Generalitat per impul·
sar una administració pública racional i propera als ciutadans que eviti nombrosos 
desplaçaments i perjudicis innecessaris als pobles més allunyats.

15. Que la consellera de Presidència comparegui a la Comissió d’Afers Institu·
cionals, abans de 3 mesos, per tal d’informar sobre les conclusions dels diferents 
informes del Govern i dels punts aprovats en aquesta moció sobre la despoblació.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56064, 56083, 56088 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 56064)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Marisa Xandri Pujol, 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 Moció sub·
següent a la interpel·lació al Govern sobre la despoblació a les zones rurals (tram. 
302·00132/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició del punt 2

2. Tenint en compte les dades de l’Idescat, impulsar un espai de debat i reflexió 
sobre la despoblació a Catalunya, amb la participació de les diferents administra·
cions públiques, entitats i experts que puguin aportar la seva visió sobre la qüestió 
de la despoblació i la fractura territorial.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt

16. Tenint en compte que les comarques de l’Alt Pirineu són les més despoblades 
i que una de les principals activitats econòmiques es basa en la ramaderia extensi-
va, s’articulin els mecanismes necessaris per evitar els atacs de la fauna salvatge i 
s’indemnitzi amb celeritat als ramaders afectats.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP 

PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 56083)

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 



PlE 33
5 d’abril de 2017

17 Dossier

Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la despoblació a les zones rurals (tram. 302·00132/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 2

2. Impulsar un espai de debat i reflexió sobre la despoblació a determinades zo-
nes de Catalunya, amb la participació de les diferents administracions públiques, 
entitats i persones expertes per elaborar una diagnosi compartida del fenomen que 
permeti cercar possibles solucions al problema del desequilibri demogràfic i terri-
torial de Catalunya.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 3

3. Impulsar, mitjançant la Secretaria d’Administracions locals a coordinar l’ac-
ció de govern necessària per al el desenvolupament econòmic i social de les zones 
rurals del país que eviti la seva despoblació.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 4

4. Coordinar l’elaboració d’un Informe amb les aportacions de dels diferents De-
partaments del Govern on avaluïn la situació actual de despoblació d’algunes zones 
rurals i proposin mesures concretes de la seva competència per ajudar a fixar·hi la 
població. Posant especial atenció en les àrees de Salut, Ensenyament, Afers Socials, 
Empresa, Obra Pública i Agricultura, entre d’altres.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 5

5. Impulsar un Observatori Socioeconòmic de les zones rurals de Catalunya, que 
a través d’un sistema d’indicadors objectius pugui establir previsions de risc de des-
població, manca de relleu generacional, per detectar els pobles o territoris amb risc 
de despoblació, desaparició o empobriment per tal de prioritzar actuacions.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 5 bis

5 bis. Impulsar la modificació de la legislació referent al finançament dels Go-
verns locals, per garantir la suficiència financera dels mateixos.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 6

6. Replantejar, conjuntament amb el Govern de l’Estat i de la Unió Europea, mi·
llores i canvis en els programes públics per tenir més en compte criteris de despo·
blació o empobriment, i no només demogràfics, i aconseguir els objectius de cohesió 
territorial recollits al Llibre Verd de la UE.
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Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 6 bis

6 bis. Replantejar conjuntament amb el Govern de l’Estat i de la Unió Europea 
les modificacions pertinents del Programa de Desenvolupament Rural per que l’in-
dicador de despoblació tingui major pes específic.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació i addició del punt 7

7. Estudiar, en el marc de l’observatori socioeconòmic del punt 5, l’impuls de 
mesures fiscals i financeres favorables a les persones i iniciatives empresarials i co-
operatives que tinguin la seva residència o s’instal·lin en zones amb risc de despobla·
ció sempre i quan els projectes siguin sostenibles i fixin la gent al territori.

Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 10

10. Recuperar el finançament dels ens que treballen per millorar les condicions 
de vida del mon rural com la Fundació Món Rural, l’Associació de micropobles, 
Unió de Pagesos..., recuperant progressivament l’import del 2010.

Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 11

11. Que el Departament d’Ensenyament presenti una proposta, amb els criteris i 
condicions, per recuperar les ajudes al transport escolar gratuït als municipis amb 
nuclis de població aïllats sense escola i sense Institut.

Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 14

14. Presentar una proposta de millora de la coordinació i cooperació interadmi-
nistrativa entre els diferents nivells d’administració competent què actua a les zones 
rurals de Catalunya per impulsar una administració pública racional i propera als 
ciutadans que eviti nombrosos desplaçaments i perjudicis innecessaris als pobles 
més allunyats.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56088)

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 la despoblació a 
les zones rurals (tram. 302·00132/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1

1. Assumir i impulsar els objectius i accions recollits al Llibre Verd sobre la co·
hesió territorial de la Unió Europa, englobats dintre de la nova estratègia Europa 
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2020, per tal de compensar les desigualtats entre les àrees rurals i urbanes. Al ma·
teix temps, implicar el conjunt de la ciutadania de les administracions públiques i 
agents socials en la lluita contra la despoblació a través d’un creixement sostenible i 
equilibrat al conjunt del territori i cooperatiu entre les àrees urbanes i rurals.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició nous subapartats al punt 2

2. Crear una comissió Interdepartamental liderada pel departament amb com-
petències en desenvolupament rural, i integrada pels diferents departaments impli-
cats, que analitzi, assessori, elabori informes i proposi mesures al Govern per im·
pulsar el desenvolupament rural i la cohesió territorial del país.

2.1. Aquesta Comissió impulsarà un espai de debat i reflexió sobre la despobla·
ció a Catalunya amb la participació de les diferents administracions públiques, en·
titats i experts que puguin aportar la seva visió sobre el desenvolupament rural i la 
cohesió territorial 

2.2 Que cadascun dels diferents Departaments del Govern implicats elabori un 
informe on avaluïn la situació actual de despoblació d’algunes zones rurals i propo·
sin mesures concretes de la seva competència per ajudar a fixar·hi la població. Po·
sant especial atenció en les àrees de Salut, Ensenyament, Afers Socials, Empresa, 
Obra Pública i Agricultura, entre d’altres.

2.3. Impulsar un Observatori Socioeconòmic de les zones rurals de Catalunya 
per detectar els pobles o territoris amb risc de despoblació, desaparició o empobri·
ment, donant continuïtat i potenciant els treballs de la Fundació del Món Rural.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió dels punt 3, 4, 5, 6 i 7

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8

8. Vetllar i impulsar, en la mesura que les assignacions pressupostàries ho per-
metin, la cobertura de telefonia mòbil i la connexió d’internet arreu del territori per 
tal que aquest pugui guanyar competitivitat i evitar així la fractura digital

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9

9. En el marc de la Comissió Interdepartamental impulsar una línia de treball 
prioritària i específica sobre polítiques d’igualtat a les zones rurals.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 10 

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De supressió d’una part del punt 11

11. Que el Departament d’Ensenyament presenti una proposta, amb els criteris 
i condicions, per recuperar les ajudes al transport escolar gratuït als municipis amb 
pobles agregats sense escola
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Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 12

12. Continuar incrementant el pressupost per a la gestió i promoció dels Parcs 
Naturals de Catalunya, el qual acumula una davallada del 60%.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 13

13. Potenciar els plans específics de promoció del turisme als entorns naturals de 
Catalunya i la dinamització del Turisme Rural.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 14

14. Estudiar mesures d’acostament a les zones més rurals de Catalunya dels di-
ferents Departaments i serveis de la Generalitat, per impulsar una administració 
pública, racional i propera als ciutadans, que eviti nombrosos desplaçaments i per-
judicis innecessaris als pobles més allunyats.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 15

15. Donar comptes de les conclusions dels diferents informes del Govern i de les 
accions desenvolupades en compliment dels diferents punts d’aquesta moció a través 
dels mecanismes previstos al Reglament del Parlament de Catalunya.

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt

16. El Parlament acorda crear una Subcomissió parlamentària sobre desenvo-
lupament rural i cohesió territorial per fer el seguiment de l’acció de govern i ele-
var-hi propostes.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
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 els serveis 
socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista
302-00133/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

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

Parlamentari 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 
sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista (tram. 300·
00147/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Dotar als Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil dels recursos necessaris 

per tal de poder garantir un millor diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients 
amb trastorns mentals, entre ells el Trastorn de l’Espectre Autista (d’ara en endavant 
TEA).

2. En especial, caldrà disposar dels recursos necessaris per tal d’assegurar el se·
guiment dels tractaments i/o teràpies recomanades en cada cas concret, garantint la 
periodicitat prescrita pel professional dels serveis de salut.

3. Establir canals de coordinació efectius entre els serveis sanitaris, educatius i 
socials, adreçats a l’establiment de programes individualitzats de tractament pels 
afectats pel TEA i d’atenció i suport a les seves famílies.

4. Dotar als centres educatius de personal amb formació específica en TEA.
5. Proporcionar formació específica en TEA a la resta de personal docent. Un 

cop finalitzada aquesta formació, caldrà avaluar·ne el seu aprenentatge.
6. Garantir l’existència de personal amb formació específica en TEA als men·

jadors escolars, sempre que hi hagi alumnes matriculats diagnosticats amb TEA.
7. Garantir l’existència de personal amb formació específica en TEA a les acti·

vitats extraescolars, així com també a les colònies, estades de cap de setmana o si·
milars organitzades pels centres educatius, sempre que hi hagi alumnes matriculats 
diagnosticats amb TEA.

8. Respecte de les activitats extraescolars, incloure, dins dels Contractes Progra·
ma signats entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals, 
activitats destinades a infants i joves que comptin amb personal amb formació es·
pecífica en TEA.

9. Posar a disposició de les famílies que ho desitgin places de centre de dia i pla·
ces de residència, que comptin amb serveis i personal especialitzat en TEA, per a 
aquells menors que, a causa de la severitat del seu trastorn i quan així ho recomanin 
els serveis de salut, no puguin ser atesos en un centre escolar.

10. Desplegar els serveis de Programes RESPIR adreçats a les famílies afectades 
amb TEA, en un termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la present Mo·
ció. Aquests programes hauran de contemplar, com a mínim, els següents serveis: 

a. Serveis d’acompanyament especialitzat a la llar.
b. Serveis especialitzats de suport escolar a la llar, consistents en classes de re·

forç escolar, ajuda amb els deures escolars, així com també ajuda per a l’organitza·
ció de les tasques escolars i l’estudi.

c. Serveis puntuals de «cangur», per dur a terme determinades actuacions com 
ara tràmits administratius o visites mèdiques ineludibles.
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d. Augment dels serveis de RESPIR de caps de setmana i de vacances.
e. Formació per a les famílies i/o cuidadors per tal que aquests adquireixin com·

petències bàsiques d’actuació.
11. Modificar el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i ad·

diccions (Estratègia 2017·2019), per tal d’incloure dins de la campanya institucional 
d’informació i sensibilització sobre el TEA actuacions concretes dirigides a l’eradi·
cació de l’estigma que suposa aquest tipus de trastorn.

12. Organitzar, en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la pre·
sent Moció, tallers a les aules per tal que els nens coneguin la simptomatologia i 
comprenguin què suposa el TEA, en especial en aquells grups on convisquin amb 
nens diagnosticats amb TEA, per tal que puguin entendre el trastorn i evitar així 
possibles casos d’aïllament, rebuig o fins i tot situacions més greus com ara l’asset·
jament escolar.

13. Prendre com a model experiències com la introducció en els programes in·
fantils d’un personatge amb TEA perquè els nens coneguin més bé aquests tras·
torns, els assimilin i els vegin amb normalitat. (En aquest sentit, un bon exemple 
seria la marioneta Júlia dins del programa televisiu d’animació Barrio Sésamo.)

14. Posar en marxa, en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la 
present Moció, un Programa de Garantia Juvenil que tingui en compte les caracte·
rístiques dels joves diagnosticats amb TEA i prioritzi les seves necessitats per tal de 
potenciar les seves capacitats.

15. Implementar, en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la pre·
sent Moció, un Programa d’inserció laboral que tingui en compte les característi·
ques de les persones diagnosticades amb TEA i prioritzi les seves necessitats per tal 
de potenciar les seves capacitats.

16. Augmentar, en el termini màxim d’un any des de l’aprovació de la present 
Moció, el nombre de pisos tutelats destinats a persones amb TEA, per tal de poten·
ciar la seva autonomia.

Palau del Parlament, 27 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56050, 56060, 56075, 56080 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

04.04.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 56050)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat 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·lació 
al Govern sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista 
(tram. 302·00133/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 2 al punt 1

1.2. En el termini de 4 mesos, portar a terme un pla de xoc per reduir les llistes 
d’espera dels Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil i dels Centres de Salut Men-
tal per Adults. El pla haurà d’establir els mecanismes per aconseguir una reducció 
del 50% de la llista d’espera actual.
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Esmena 2
GP Socialista
D’addició al final del punt 2

2. En especial, caldrà disposar dels recursos necessaris per tal d’assegurar el se·
guiment dels tractaments i/o teràpies recomanades en cada cas concret, garantint la 
periodicitat prescrita pel professional dels serveis de salut i augmentant la freqüèn-
cia d’atencions, tant de la primera visita com de les posteriors.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició al punt 5

5. Proporcionar formació continuada i específica en TEA a la resta de personal 
docent. Un cop finalitzada aquesta formació, caldrà avaluar·ne el seu aprenentatge.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició al punt 12

12. Organitzar, en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la present 
Moció, tallers a les aules per tal que els nens coneguin la simptomatologia i com·
prenguin què suposa el TEA, en especial en aquells grups on convisquin amb nens 
diagnosticats amb TEA, per tal que puguin entendre el trastorn i evitar així possi·
bles casos d’aïllament, rebuig o fins i tot situacions més greus com ara l’assetjament 
escolar. Així mateix, els centres educatius portaran a terme sessions informatives i 
d’orientació educativa a les famílies amb fills amb TEA.

Esmena 5
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 17

17. Posar en marxa, en el termini de tres mesos, una línia específica de subvenció 
a entitats de caràcter local i comarcal del tercer sector que treballin amb infants, 
joves i adults diagnosticats amb TEA.

Palau del Parlament, 30 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 56060)

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’ar·
ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis socials relacionats amb el 
trastorn de l’espectre autista (tram. 302·00133/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 17

17. Crear als serveis de salut equips multidisciplinaris que treballin sota els cri-
teris de les guies internacionals de bones pràctiques i que constitueixin unitats de 
referència altament especialitzades en recerca, diagnòstic i intervenció en TEA.
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Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 18

18. Dotar d’equips especialitzats multidisciplinaris que treballin sota els criteris 
de les guies internacionals de bones pràctiques en l’atenció de TEA, en els recursos 
generalistes CDIAP i CSMIJ.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 19

19. Dotar de personal especialitzat en TEA i aprenentatge a les escoles tant per 
a l’assessorament com per al suport a l’aula.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 20

20. Adaptar el currículum escolar per als infants i joves amb TEA.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 21

21. Elaborar uns articles específics per a l’alumnat amb TEA en el protocol de 
bullying i abusos sexuals.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 22

22. Crear serveis especialitzats per orientar les famílies.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 23

23. Dotar de recursos econòmics els serveis i els equips.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 24

24. Crear per a alumnat amb necessitats educatives especials que hagin aconse-
guit aprovar l’ESO una prova pilot per fer una adaptació curricular, i a la vegada 
un seguiment de l’alumne inscrit, de quatre especialitats de Grau Mitjà: Xapa i Pin-
tura, Sistemes Informàtics, Vídeo, discjòquei I so i Atenció a persones en situació de 
dependència.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 56075)

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 les següents 
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esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis socials 
relacionats amb el trastorn de l’espectre autista (tram. 302·00133/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació dels punts 4 i 5 

4 i 5. Afavorir la formació en TEA d’aquells membres del personal docent que 
així ho vulguin per mitjà de cursos específics a elecció de l’interessat.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació dels punts 6 i 7

6 i 7. Incloure en ajuts als nens i nenes amb necessitats educatives especials la 
seva atenció integral, és a dir, contemplant les hores de menjador, les sortides fora 
del centre, les colònies, les estades de cap de setmana organitzades pels centres edu-
catius, així com també les activitats extraescolars.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 17

17. Revisar l’aplicació dels criteris d’escola inclusiva en els casos de nens i nenes 
amb TEA en els que apareix una impossibilitat de continuar en centres ordinaris.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 18

18. Augmentar els recursos de les escoles especials per a que puguin acollir els 
casos de nens i nenes amb TEA que, per manca de places, no poden seguir la seva 
inclusió educativa en un centre especial.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP·CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56080)

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 els serveis socials 
relacionats amb el trastorn de l’espectre autista (tram. 302·00133/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

2. En especial, caldrà disposar dels recursos necessaris per tal d’assegurar el se·
guiment dels tractaments i/o teràpies recomanades en cada cas concret, garantint la 
implementació de la cartera de serveis sanitaris d’atenció als TEA que està elabo-
rant el Departament de Salut amb els professionals experts.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació

4. Incrementar i aprofundir en la formació de docents i de professionals de su-
port educatiu, més intensament la dirigida a mestres d’educació especial i orienta-
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dors, per augmentar el coneixement i la comprensió dels processos d’aprenentatge 
dels alumnes amb necessitats educatives especials associades a TEA i estendre el 
treball en xarxa com a promotor d’un context educatiu i comunitari ric en oportuni-
tats d’aprenentatge per als alumnes amb TEA.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

5. Incrementar i aprofundir en la formació de docents i de professionals de su-
port educatiu per augmentar el coneixement i la comprensió dels processos d’apre-
nentatge dels alumnes amb necessitats educatives especials associades a TEA i es-
tendre el treball en xarxa com a promotor d’un context educatiu i comunitari ric en 
oportunitats d’aprenentatge per als alumnes amb TE.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

6. Augmentar el coneixement i la comprensió del personal de menjadors escolars 
sobre les formes particulars de percebre, pensar i relacionar-se dels alumnes amb 
necessitats educatives especials associades a TEA.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació

7. Augmentar el coneixement i la comprensió del personal d’activitats extraesco-
lars sobre les formes particulars de percebre, pensar i relacionar-se dels alumnes 
amb necessitats educatives especials associades a TEA.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió

8. Respecte de les activitats extraescolars, incloure, dins dels Contractes Progra·
ma signats entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals, 
activitats destinades a infants i joves que comptin amb personal amb formació es·
pecífica en TEA.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió 

10. Desenvolupar Programes RESPIR adreçats a les famílies afectades amb tras-
torn mental, en un termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la present Mo·
ció. Aquests programes hauran de contemplar, com a mínim, els següents serveis: 

a. Serveis d’acompanyament especialitzat a la llar.
b. Serveis especialitzats de suport escolar a la llar, consistents en classes de re·

forç escolar, ajuda amb els deures escolars, així com també ajuda per a l’organitza·
ció de les tasques escolars i l’estudi.

c. Serveis puntuals de «cangur», per dur a terme determinades actuacions com 
ara tràmits administratius o visites mèdiques ineludibles.

d. Augment dels serveis de RESPIR de caps de setmana i de vacances.
e. Formació per a les famílies i/o cuidadors per tal que aquests adquireixin com·

petències bàsiques d’actuació.
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Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació

11. Impulsar les accions necessàries per al desplegament del programa de lluita 
contra l’estigma del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i ad-
dicions (Estratègia 2017-2019), com a mesures addicionals a la campanya institu-
cional d’informació i sensibilització sobre el TEA.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació

12. Desenvolupar plans de convivència que tinguin en compte tots els alumnes i 
les seves formes diverses de percebre, pensar i relacionar-se.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació de refosa dels punts 14 i 15 en un únic punt

Millorar el suport a la inserció laboral en el mercat ordinari de les persones amb 
trastorn mental, en el termini de 7 mesos, amb les següents mesures: 

a. Increment de la dotació pressupostària destinada a la inserció a la empresa 
ordinària.

b. Realitzar una detecció de necessitats amb les entitats beneficiàries dels progra-
mes de Garantia Juvenil per dissenyar actuacions i mesures concretes que permetin 
millorar la intervenció amb els joves amb trastorn mental i que afavoreixin la seva 
ocupabilitat. Fomentar que a les convocatòries de garantia juvenil es treballi la sen-
sibilització a l’empresa ordinària i facilitar la figura d’educadors i educadores de su-
port que acompanyin als joves durant els primers mesos de contracte a les empreses, 
per facilitar la incorporació i el manteniment del lloc de treball.

c. Coordinar les entitats beneficiàries del Programa de garantia juvenil i els dis-
positius d’àmbit sanitari especialitzats en trastorn mental.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
D’addició

16. Augmentar, en el termini màxim d’un any des de l’aprovació de la present 
Moció, d’acord amb les entitats del sector i les disponibilitats pressupostàries el 
nombre de pisos tutelats destinats a persones amb TEA, per tal de potenciar la seva 
autonomia.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  
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Punt 20 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
mercantilització de la vida i dels béns i els serveis comuns
302-00135/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 55077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

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 la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la mercantilització de la vida i 
dels béns i els serveis comuns (tram. 300·00146/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
En matèria de transparència i recuperació del valor del sector públic
a) Redactar, en el termini de 3 mesos, un informe detallat dels contractes de 

concessió, concert i conveni signats entre la Generalitat i l’empresa privada. Aquest 
informe ha de contenir, com a mínim, d’acord amb els paràmetres establerts per 
l’article 13.4 de la Llei 19/2014, del 29 de novembre, de transparència, i pel que fa 
als contractes de gestió dels serveis públics, i tal com indica la moció 223/X, la in·
formació següent: el termini del contracte, les condicions, el grau de compliment, 
l’avaluació del servei prestat i els beneficis per a l’Administració i els usuaris. En 
el cas que es demostri que les empreses amb concessions, concerts o convenis han 
incomplert les condicions dels contractes signats, el Govern ha d’iniciar els tràmits 
legals necessaris per a fer efectiva aquesta resolució.

b) Fixar l’obligació, en tots els contractes de concessió, concert o conveni pluri·
anuals, tal i com indica la moció 223/X, que un any abans no acabi el contracte amb 
una empresa privada per prestar serveis públics, el Departament responsable del 
contracte ha de redactar un informe que inclogui, com a mínim, la següent informa·
ció: costos del contracte externalitzat amb una comparativa del que hagués costat la 
gestió pública; avaluació dels beneficis socials de l’externalització; comptabilització 
del benefici empresarial. En els casos de contractes d’una durada menor, l’informe 
s’ha d’elaborar 3 mesos abans de la finalització.

c) Publicar, en el termini d’un mes, al portal de transparència la relació ordena·
da i el cost anual (l’executat l’any anterior i el pressupostat l’any en curs) de tots els 
proveïdors del Sistema Català de Salut.

d) Publicar, en el termini d’un mes, al portal de transparència la relació ordenada 
i el cost de tots els concerts educatius amb la data de finalització.

e) Iniciar l’estudi i avaluació de la creació d’una empresa pública de propietat de 
la Generalitat de Catalunya dedicada a la generació, distribució i comercialització 
d’electricitat sota criteris d’eficiència i sostenibilitat. Aquest estudi ha de contenir, 
com a mínim, els costos reals de generació i distribució de l’energia i el càlcul del 
cost pels usuaris, i s’ha de presentar en el termini de 4 mesos a la comissió del Par·
lament competent en la matèria.

f) Iniciar l’estudi i avaluació de la creació d’una empresa pública de propietat de 
la Generalitat de Catalunya dedicada a la gestió i manteniment de les autopistes de 
Catalunya. Aquest estudi s’ha de presentar en el termini de 4 mesos a la comissió 
del Parlament competent en la matèria.

g) Iniciar l’estudi i avaluació de la creació d’una empresa pública de propietat 
de la Generalitat de Catalunya dedicada a la gestió de les emergències a Catalunya. 
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Aquesta empresa hauria d’incorporar la gestió del 061 i del 112. Aquest estudi s’ha 
de presentar en el termini de 4 mesos a la comissió del Parlament competent en la 
matèria.

En matèria de l’àmbit municipal
h) Facilitar als municipis, per mitjà del Departament competent, els mitjans ne·

cessaris (legals, materials i econòmics) perquè puguin iniciar els processos d’estudi 
i avaluació i, si s’escau, d’execució de la remunicipalització dels serveis bàsics i béns 
comuns privatitzats o dels quals s’ha externalitzat la prestació.

i) Fixar les bases per establir línies de crèdit als municipis que transcendeixin 
l’àmbit de les operacions incloses en els plans de sanejament econòmic i financer. 
Aquestes línies de crèdit, a un tipus d’interès del 0%, han de tenir caràcter regular i 
s’han d’articular en el marc de l’Institut Català de Finances.

j) Establir l’obligació legal que en els supòsits de venta d’empreses municipals 
dedicades a la gestió i provisió de serveis bàsics aquesta haurà de ser aprovada per la 
població del municipi a través d’una consulta popular en el marc de la Llei 10/2014, 
del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i participació ciutadana.

En matèria dels contractes de l’Administració Pública
k) Exigir, en aplicació de la Directiva 2014/24 que faculta les entitats regionals a 

l’establiment de topalls salarials mínims en la contractació pública, com a requisit 
adjunt a la presentació de les ofertes, criteris de solvència i condicions d’execució 
dels contractes, mesures de foment de la igualtat de gènere i de qualitat salarial i 
estabilitat laboral a través de l’establiment d’un topall mínim de retribució salarial 
de deu euros l’hora o setze mil euros bruts anuals durant l’execució del contracte, 
sense perjudici del conveni col·lectiu del sector si aquest estableix millors condicions 
retributives o temporals per a totes les persones ocupades.

l) Establir en els contractes en els quals les despeses de personal suposin més 
d’un 30% dels costos, la prohibició d’una subcontractació dels licitadors, adjudicata·
ris o contractistes a través de tercers de més del 10% del cost del servei, explotació, 
concessió o obra adjudicada.

m) Iniciar en aquells contractes en els quals les despeses de personal suposin 
més d’un 75% dels costos i siguin necessaris per al normal funcionament de l’Ad·
ministració, el procés d’internalització del servei per tal que un cop finalitzat el con·
tracte en curs passi a ser un servei gestionat per l’Administració Pública.

n) Establir la prohibició durant 5 anys de la participació en les licitacions de 
contractes, convenis i concessions a totes aquelles empreses que tinguin en el seu 
consell d’administració o òrgans de direcció, persones que hagin estat condemna·
des o s’hagi demostrat per via judicial la seva participació en el pagament il·legal de 
comissions.

En matèria de gestió en baixa de l’aigua
o) Elaborar, en el termini de 3 mesos, un estudi de la gestió en baixa de l’aigua 

a tots els municipis de Catalunya. Aquest estudi haurà de contenir, com a mínim: el 
tipus de gestió (pública, privada o mixta), l’empresa adjudicatària, la propietat del 
capital social de l’empresa, i el preu de la quota fixa de servei i del tram variable de 
consum per a l’usuari.

2. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport a tots els municipis que estan 
en vies de municipalitzar serveis públics i béns comuns.

Palau del Parlament, 27 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP·CC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 56048, 56062, 56086, 56095 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

04.04.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 56048)

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·lació 
al Govern sobre la mercantilització de la vida i dels béns i els serveis comuns (tram. 
302·00135/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició al punt 1a

a) Redactar, en el termini de 3 mesos, un informe detallat dels contractes de 
concessió, concert i conveni signats entre la Generalitat i l’empresa privada. Aquest 
informe ha de contenir, com a mínim, d’acord amb els paràmetres establerts per 
l’article 13.4 de la Llei 19/2014, del 29 de novembre, de transparència, i pel que fa 
als contractes de gestió dels serveis públics, i tal com indica la moció 223/X, la in·
formació següent: el termini del contracte, les condicions, el grau de compliment, 
l’avaluació del servei prestat i els beneficis per a l’Administració i els usuaris. En 
el cas que es demostri que les empreses amb concessions, concerts o convenis han 
incomplert les condicions dels contractes signats, el Govern ha d’iniciar els tràmits 
legals necessaris per a fer efectiva aquesta resolució. Caldrà presentar aquest infor-
me a la comissió corresponent del Parlament en el mes següent a la seva redacció.

Esmena 2
GP Socialista
De supressió al punt 1b

b) Fixar l’obligació, en tots els contractes de concessió, concert o conveni pluri·
anuals, tal i com indica la moció 223/X, que un any abans no acabi el contracte amb 
una empresa privada per prestar serveis públics, el Departament responsable del 
contracte ha de redactar un informe que inclogui, com a mínim, la següent informa·
ció: costos del contracte externalitzat amb una comparativa del que hagués costat la 
gestió pública; avaluació dels beneficis socials de l’externalització; comptabilització 
del benefici empresarial. En els casos de contractes d’una durada menor, l’informe 
s’ha d’elaborar 3 mesos abans de la finalització.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 1h

h) Facilitar als municipis, per mitjà del Departament competent, els mitjans ne-
cessaris (legals, materials i econòmics) perquè puguin realitzar l’anàlisi, l’estudi o 
l’avaluació de la millor fórmula per a la gestió dels serveis bàsics.

Esmena 4
GP Socialista
De modificació del punt 1j

j) Instar al Govern de l’Estat a ratificar el protocol addicional de la Carta Euro-
pea de l’Autonomia Local on es tracta de la participació dels ciutadans i ciutadanes 
per tal de reforçar els processos de participació en les decisions d’àmbit municipal. 
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En aquest sentit, ajustar la normativa a la Carta i generar un marc jurídic adequat 
pel desenvolupament de les consultes ciutadanes.

Esmena 5
GP Socialista
De modificació del punt 1k

k) Establir legalment que tots els contractes que la Generalitat firmi amb empre-
ses privades continguin clàusules socials, i vetllar pel diàleg i la negociació entre les 
empreses que intervenen en la prestació de serveis o subministrament de la Gene-
ralitat i els representants dels treballadors, i per l’acompliment dels acords assolits 
entre ambdues parts. Així mateix, revisar les contractacions públiques vigents i, si 
s’escau, no renovar-les en el cas que no es garanteixi el respecte als drets laborals 
dels treballadors, directes o subcontractats, i la retribució amb un salari digne pel 
mateix tipus de feina, sens perjudici del que es pugui acordar en la negociació col-
lectiva.

Esmena 6
GP Socialista
D’addició al punt 1n

n) Establir la prohibició durant 5 anys de la participació en les licitacions de con·
tractes, convenis i concessions a totes aquelles empreses que tinguin en el seu con·
sell d’administració o òrgans de direcció, persones que hagin estat condemnades o 
s’hagi demostrat per via judicial la seva participació en el pagament il·legal de co·
missions, delictes de corrupció, malversació de fons públics o prevaricació.

Esmena 7
GP Socialista
De modificació del punt 1o

o) Elaborar, en el termini de 6 mesos des de la sol·licitud, un estudi de la gestió 
en baixa de l’aigua per aquells municipis catalans que així ho sol·licitin al Departa-
ment corresponent de la Generalitat. Aquest estudi haurà de contenir, com a mínim: 
el tipus de gestió (pública, privada o mixta), l’empresa adjudicatària, la propietat del 
capital social de l’empresa, i el preu de la quota fixa de servei i del tram variable de 
consum per a l’usuari.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 56062)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla·

mentari 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 la mercantilització de la vida i dels béns i els serveis 
comuns (tram. 302·00135/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la lletra a de l’apartat 1

a) Redactar, i presentar al Parlament en el termini de 3 mesos, un informe de·
tallat dels contractes de concessió, concert i conveni signats entre la Generalitat i 
l’empresa privada. Aquest informe ha de contenir, com a mínim, d’acord amb els 
paràmetres establerts per l’article 13.4 de la Llei 19/2014, del 29 de novembre, de 
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transparència, i pel que fa als contractes de gestió dels serveis públics, i tal com in·
dica la moció 223/X, la informació següent: el termini del contracte, les condicions, 
el grau de compliment, l’avaluació del servei prestat i els beneficis per a l’Adminis·
tració i els usuaris. En el cas que es demostri que les empreses amb concessions, 
concerts o convenis han incomplert les condicions dels contractes signats, el Govern 
ha d’iniciar els tràmits legals necessaris per a fer efectiva aquesta la seva resolució.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la lletra g de l’apartat 1

g) Iniciar l’estudi i avaluació de tots aquells elements, serveis i instruments de les 
emergències de Catalunya, inclosos el 061 i el 112, que no estant gestionats directa-
ment per un òrgan de govern de la Generalitat de Catalunya, per tal de planificar la 
recuperació de la seva gestió directa integral a través del Departament competent. 
de la creació d’una empresa pública de propietat de la Generalitat de Catalunya de·
dicada a la gestió de les emergències a Catalunya. Aquesta empresa hauria d’incor·
porar la gestió del 061 i del 112. Aquest estudi s’ha de presentar en el termini de 4 
mesos a la comissió del Parlament competent en la matèria.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la lletra j de l’apartat 1

j) Establir l’obligació l’impediment legal que en els supòsits de venta d’empreses 
municipals dedicades a la gestió i provisió de serveis bàsics de manera que, en qual-
sevol cas, aquests serveis quedin garantits a la ciutadania amb la gestió pública des 
dels seus municipis. aquesta haurà de ser aprovada per la població del municipi a 
través d’una consulta popular en el marc de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la lletra k de l’apartat 1

k) Exigir, en aplicació de la Directiva 2014/24 que faculta les entitats regionals a 
l’establiment de topalls salarials mínims en la contractació pública, com a requisit 
adjunt a la presentació de les ofertes, criteris de solvència i condicions d’execució 
dels contractes, mesures de foment de la igualtat de gènere i de qualitat salarial i 
estabilitat laboral a través de l’establiment d’un topall mínim de retribució salarial 
i de condicions laborals equivalents o superiors al conveni col·lectiu del sector. de 
deu euros l’hora o setze mil euros bruts anuals durant l’execució del contracte, sen·
se perjudici del conveni col·lectiu del sector si aquest estableix millors condicions 
retributives o temporals per a totes les persones ocupades.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra k bis a l’apartat 1

k bis) Establir legalment que tots els contractes que l’Administració de la Gene-
ralitat firmi amb empreses privades hagin de respectar els drets laborals dels tre-
balladors i les treballadores, tant si són directes com subcontractats, la qual cosa 
implica establir les jornades màximes, els dies de descans i un salari digne, que ha 
d’ésser igual per un mateix tipus de feina. L’incompliment d’aquestes condicions ha 
d’activar els tràmits legals necessaris per a la resolució del contracte.
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Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra n bis a l’apartat 1

n bis) Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per a prohibir la 
contractació d’empreses privades per a prestar serveis públics que tinguin la seu 
social en paradisos fiscals o societats que formin part de la matriu industrial domi-
ciliada en paradisos fiscals, atès que el marc legal vigent de contractació pública no 
estableix aquesta causa com a motiu de prohibició per a contractar.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra p a l’apartat 1

p) Donar validesa i compliment a la moció 205/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la gestió de l’aigua, en tots aquells punts no complerts pel Govern de la Ge-
neralitat a l’anterior legislatura, especialment els que fan referència al pla d’acom-
panyament i recursos per a la municipalització de l’aigua i els continguts del pacte 
social per l’aigua a Catalunya.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 56086)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup 

Parlamentari 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 la mercantilització de la vida i dels béns i els serveis comuns 
(tram. 302·00135/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició

1.a) Redactar, en el termini de 3 mesos, un informe detallat dels contractes de 
concessió, concert i conveni signats entre la Generalitat i l’empresa privada. Aquest 
informe ha de contenir, com a mínim, d’acord amb els paràmetres establerts per 
l’article 13.4 de la Llei 19/2014, del 29 de novembre, de transparència, i pel que fa 
als contractes de gestió dels serveis públics, i tal com indica la moció 223/X, la in·
formació següent: el termini del contracte, les condicions, el grau de compliment, 
l’avaluació del servei prestat i els beneficis per a l’Administració i els usuaris. En 
el cas que es demostri que les empreses amb concessions, concerts o convenis han 
incomplert les condicions dels contractes signats, el Govern ha d’iniciar els tràmits 
legals necessaris per a fer efectiva aquesta resolució. efectives les penalitzacions 
contemplades als contractes, inclosa la resolució del contracte si així es contempla.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició

1.b) Fixar l’obligació, en tots els contractes de concessió, concert o conveni pluri·
anuals, tal i com indica la moció 223/X, que un any abans no acabi el contracte amb 
una empresa privada per prestar serveis públics, el Departament responsable del 
contracte ha de redactar un informe que inclogui, com a mínim, la següent informa·
ció: costos del contracte externalitzat amb una comparativa del que hagués costat la 
gestió pública; avaluació dels beneficis socials de l’externalització; comptabilització 
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del benefici empresarial. En els casos de contractes d’una durada menor; l’informe 
s’ha d’elaborar 3 mesos abans de la finalització. amb una antelació suficient.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició

3.h) Facilitar als municipis, per mitjà del Departament competent, els mitjans ne·
cessaris (legals, materials i econòmics) que ho demanin l’assessorament necessari 
perquè puguin iniciar els processos d’estudi i avaluació i, si s’escau, d’execució de 
la remunicipalització dels serveis bàsics i béns comuns privatitzats o dels quals s’ha 
externalitzat la prestació.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició

1.n) Establir la prohibició durant 5 anys de la participació en les licitacions de 
contractes, convenis i concessions a totes aquelles empreses que tinguin en el seu 
consell d’administració o òrgans de direcció, persones que hagin estat condemna·
des o s’hagi demostrat per via judicial la seva participació en el pagament il·legal de 
comissions, mentre les persones condemnades continuïn al Consell d’Administració.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De supressió i addició

1.o) Elaborar, en el termini de 3 mesos, Facilitar, als municipis que ho demanin, 
l’assessorament tècnic i legal necessari per a elaborar un estudi de la gestió en baixa 
de l’aigua a tots els municipis de Catalunya. Aquest estudi haurà de contenir, com 
a mínim podrà incloure, entre d’altres: el tipus de gestió (pública, privada o mixta), 
l’empresa adjudicatària, la propietat del capital social de l’empresa, i el preu de la 
quota fixa de servei i del tram variable de consum per a l’usuari.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56095)

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 la mercantilització 
de la vida i dels béns i els serveis comuns (tram. 302·00135/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió de la lletra a del punt 1

a) Garantir el compliment dels paràmetres establerts per l’article 13.4 de la Llei 
19/2014, del 29 de novembre, de transparència, i pel que fa als contractes de gestió 
dels serveis públics i avançar progressivament quant a la publicitat de la informació 
següent: el termini del contracte, les condicions, el grau de compliment, l’avaluació 
del servei prestat i els beneficis per a l’Administració i els usuaris. En el cas que es 
demostri que les empreses amb concessions, concerts o convenis han incomplert les 
condicions dels contractes signats, l’òrgan de contractació ha d’iniciar els tràmits 
legals necessaris per a fer efectiva aquesta resolució.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra b del punt 1

b) Avançar progressivament en el sentit que tots els contractes de concessió, con-
cert o conveni plurianuals abans no acabi el contracte amb una empresa privada 
per prestar serveis públics, el Departament responsable del contracte redacti un in-
forme que inclogui, informació sobre els costos del contracte externalitzat; i l’ava-
luació dels beneficis socials, supeditat a la disponibilitat dels recursos personals i 
materials necessaris.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió de la lletra e del punt 1

e) Iniciar l’estudi i avaluació de la creació d’una empresa pública de propietat de 
la Generalitat de Catalunya dedicada a la generació, distribució i comercialització 
d’electricitat sota criteris d’eficiència i sostenibilitat. Aquest estudi ha de contenir, 
com a mínim, els costos reals de generació i distribució de l’energia i el càlcul del 
cost pels usuaris, i s’ha de presentar en el termini de 4 mesos a la comissió del Par·
lament competent en la matèria.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De supressió de la lletra g del punt 1

g) Iniciar l’estudi i avaluació de la creació d’una empresa pública de propietat 
de la Generalitat de Catalunya dedicada a la gestió de les emergències a Catalunya. 
Aquesta empresa hauria d’incorporar la gestió del 061 i del 112. Aquest estudi s’ha 
de presentar en el termini de 4 mesos a la comissió del Parlament competent en la 
matèria.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra h de l’apartat 1

h) Facilitar als municipis, per mitjà d’un acord entre les Diputacions i el De·
partament competent, els mitjans necessaris (legals, materials i econòmics) perquè 
puguin iniciar els processos d’estudi i avaluació i, si s’escau, d’execució de la remu·
nicipalització dels serveis bàsics i béns comuns privatitzats o dels quals s’ha exter·
nalitzat la prestació.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra i del punt 1

i) Facilitar als municipis i als ens supramunicipals un major accés a l’oferta de 
crèdit.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició a la lletra j del punt 1

j) Establir la possibilitat que, en els supòsits de venda d’empreses municipals 
dedicades a la gestió i provisió de serveis bàsics, aquesta podrà ser sotmesa a una 
consulta popular en el marc de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes po·
pulars no referendàries i participació ciutadana. La consulta haurà de ser convoca-
da per l’alcalde i, per tal que el seu resultat sigui vinculant, haurà de comptar amb 
un llindar mínim de participació prèviament establert.
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Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió de la lletra k del punt 1

k) Exigir, En aplicació de la Directiva 2014/24/UE que faculta les entitats regio·
nals a l’establiment de topalls salarials mínims en la contractació pública i de l’ar-
ticle 159 de la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 
2017, es podran exigir en els plecs de clàusules administratives particulars com a 
condició d’execució dels contractes, mesures de foment de la igualtat de gènere i de 
qualitat salarial i estabilitat laboral a través de l’establiment d’un topall mínim de 
retribució salarial de deu euros l’hora o setze mil euros bruts anuals durant l’execu·
ció del contracte, sense perjudici del conveni col·lectiu del sector si aquest estableix 
millors condicions retributives o temporals per a totes les persones ocupades.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra l del punt 1

l) Establir en els contractes en els quals les despeses de personal suposin més 
d’un 30% dels costos límits a la subcontractació en determinades prestacions que 
tinguin caràcter essencial.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra m del punt 1

m) Estudiar, per a aquells contractes en els quals les despeses de personal su·
posin més d’un 75% dels costos i siguin necessaris per al normal funcionament de 
l’Administració, la viabilitat material i econòmica d’internalització del servei per tal 
que un cop finalitzat el contracte en curs passi a ser un servei gestionat per l’Admi·
nistració Pública.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació de la lletra n del punt 1

n) Aplicar la prohibició de la participació en les licitacions de contractes, d’acord 
amb el que preveu la legislació sobre contractes del sector públic, a totes aquelles 
empreses que tinguin en el seu consell d’administració o òrgans de direcció, perso·
nes que hagin estat condemnades o s’hagi demostrat per via judicial la seva partici·
pació en el pagament il·legal de comissions.

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya dona suport a l’autonomia local de tots els munici-
pis a l’hora de decidir amb quina fórmula gestiona els serveis públics i béns comuns.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS   
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