PLE
DOSSIER
Sessió 32, dimecres 29 de maig de 2019
Primera part

ORDRE DEL DIA
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Composició de la Mesa del Parlament (tram. 398-00001/12). Elecció del vicepresident segon o vicepresidenta segona.
3. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del
Reglament)
4. Proposició de llei d’espais agraris. Tram. 202-00026/12. Comissió d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 341, 8).
5. Decret llei 8/2019, del 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig,
de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. Tram. 20300016/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació
del decret llei.
6. Interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció de la infància i l’adolescència.
Tram. 300-00132/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
7. Interpel·lació al Govern sobre la seva inacció social. Tram. 300-00135/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
8. Interpel·lació al Govern sobre la situació museística de Catalunya. Tram. 30000138/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
9. Interpel·lació al Govern sobre els serveis d’emergències. Tram. 300-00133/12. Marc
Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
10. Interpel·lació al Govern sobre l’acord de condicions laborals dels Bombers de la
Generalitat. Tram. 300-00137/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
11. Interpel·lació al Govern sobre la gestió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 300-00136/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
12. Interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar. Tram. 300-00134/12. Subgrup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre la política financera i pressupostària. Tram. 30000139/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la fibra
òptica. Tram. 302-00101/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.
15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el millorament de la gestió
de la desaparició de persones i del suport a llurs familiars. Tram. 302-00102/12. Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.
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16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat als pobles i les
ciutats. Tram. 302-00107/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres especials de treball. Tram. 302-00103/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.
18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral. Tram.
302-00108/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.
19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de reconeixements
i condecoracions. Tram. 302-00104/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya. Debat i votació.
20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les vulneracions del dret de
vot dels ciutadans a l’exterior. Tram. 302-00105/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.
21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat en el territori.
Tram. 302-00106/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació
Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple
SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 29 DE MAIG DE 2019, A LES 10.00H

Preguntes al Govern

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a reforçar l’atenció primària. Tram. 310-00172/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la penalització de
l’Estat en el repartiment de fons de l’impost sobre la renda de les persones físiques
per a projectes socials. Tram. 310-00173/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment de
l’estratègia per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols. Tram. 31000178/12. Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Substanciació.
4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els projectes lingüístics dels centres educatius. Tram. 310-00176/12. Lorena Roldán Suárez, del Grup
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió dels serveis
penitenciaris. Tram. 310-00177/12. Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari
de Ciutadans. Substanciació.
6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats de la
modificació del Codi de consum. Tram. 310-00170/12. Albert Batet i Canadell, del
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ensenyament de català a adults no alfabetitzats. Tram. 310-00171/12. Albert Batet i Canadell, del Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de concessió del tercer grau penitenciari. Tram. 310-00179/12. Alejandro Fernández Álvarez,
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’emergència climàtica. Tram. 310-00174/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes
i Units per Avançar. Substanciació.
10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de recursos en els serveis sanitaris. Tram. 310-00175/12. Eva Granados Galiano, del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
Preguntes al president de la Generalitat

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
la situació política i social. Tram. 317-00100/12. Carles Riera Albert, del Subgrup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.
12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
la situació política. Tram. 317-00103/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la
situació política. Tram. 317-00099/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00102/12. Anna Caula i Paretas, del
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
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15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00101/12. Albert Batet i Canadell, del
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
la situació política. Tram. 317-00098/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
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Punt 3 | Coneixement
Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions
(article 49.2 del Reglament)
Comissions legislatives

Comissió de Justícia (CJ)
Presidenta:
Yolanda López Fernández
Vicepresidenta:
Carmen de Rivera i Pla
Secretària:
Irene Fornós Curto
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Punt 5 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei
Decret llei 8/2019, del 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del
9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones
jurídiques
203-00016/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 38445 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.05.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 23 de maig de 2019,
ha pres coneixement del Decret llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei
6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, publicat al DOGC núm. 7876, i ha manifestat que el termini de 30 dies
perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 17 de maig de 2019.
A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 14 de maig de 2019, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, s’aprova la iniciativa SIG19VEH0669 Projecte de decret llei de modificació de la Llei 6/2017,
del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
Decret llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de
maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans i ciutadanes que el Govern ha aprovat i jo, d’acord
amb el que estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent
Decret llei
Exposició de motius
I

La Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques, va crear aquest impost com a tribut propi de la Generalitat de
Catalunya, que va entrar en vigor el 13 de maig del 2017.
Recentment, el Tribunal Constitucional mitjançant Sentència 28/2019, de 28 de
febrer, ha resolt el recurs d’inconstitucionalitat número 4063-2017, interposat pel
president del Govern de l’Estat contra alguns preceptes de la Llei 6/2017, de 9 de
maig i ha declarat l’impost adequat al marc constitucional vigent.
A data d’avui, és urgent donar compliment, sense més dilació, a la voluntat del
Parlament expressada amb la creació de l’impost, l’aplicació de la qual s’ha demorat
per les vicissituds polítiques dels darrers temps.
Aquest Decret llei conté un article únic, una disposició transitòria i una de final.
En primer lloc, i en relació amb l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 6/2017, de 9 de
maig, i amb la finalitat de dotar el precepte d’una major claredat, es modifica el període
de referència per al còmput dels beneficis no distribuïts que ha de permetre que un determinat bé o dret no sigui considerat improductiu i, per tant, resti exclòs de tributació.
Dossier
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També es corregeix una errada conceptual i una altra d’aritmètica en el precepte
que estableix la quota de l’impost a l’article 8.
Finalment, s’introdueix, a l’article 10 de la Llei, quin és, amb caràcter general, el
termini de presentació i ingrés de l’autoliquidació, que comprèn de l’1 al 30 de juny de
cada any. Per la seva part, en la disposició transitòria única s’habilita un termini extraordinari per presentar i ingressar les autoliquidacions corresponents als anys ja meritats, 2017, 2018 i 2019, que comprèn de l’1 d’octubre al 30 de novembre d’enguany.
II

El Govern, en el marc de l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Certament, la norma del decret llei és un recurs extraordinari
del Govern que s’ha d’emprar de forma prudent i limitada a situacions que realment
es considerin urgents i extraordinàries.
En aquest sentit, validat l’impost pel Tribunal Constitucional i tenint en compte
que el tribut ja s’ha meritat per als exercicis 2017, 2018 i 2019, es considera del tot
necessari i urgent efectuar les modificacions normatives que resulten imprescindibles
per a l’exacció de l’impost durant aquest any, sense que aquesta finalitat de necessària
immediatesa pugui ésser assolida adequadament mitjançant la tramitació d’un projecte de llei pel procediment d’urgència (per als aspectes que requereixen norma amb
rang de llei) o d’un Decret de desplegament reglamentari, per a la resta de continguts.
Efectivament, la tramitació de les modificacions contingudes en aquest decret llei,
ja sigui mitjançant l’elaboració d’un projecte de llei o d’un projecte de reglament (en
cada cas), demoraria la seva entrada en vigor més enllà de l’actual exercici.
Pel que fa a la limitació de les mesures que es poden adoptar mitjançant un decret llei, el Tribunal Constitucional ha determinat que no poden alterar el deure de
tots a contribuir al sosteniment de les càrregues públiques, d’acord amb la capacitat
econòmica establert en l’article 31.1 de la Constitució. Quant a aquest requisit, val a
dir que l’impost sobre actius no productius de les persones jurídiques no constitueix
un impost clau o rellevant –«pilar estructural o pieza básica», en paraules del TC–
del sistema tributari, per la qual cosa, la seva modificació no afecta ni altera de
manera substancial el deure constitucional de contribuir esmentat. Val a dir, a més,
que el present decret-llei no suposa una modificació significativa de cap dels elements essencials de l’impost, de manera difícilment incideix en el repartiment de la
càrrega tributària segons la capacitat econòmica en el global del sistema tributari.
En ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,
i d’acord amb el Govern,
Decreto:
Article únic. Modificació de la Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost
sobre els actius no productius de les persones jurídiques

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 6/2017, de 9 de maig, que passa
a tenir la redacció següent:
«2. Als efectes del que disposa la lletra c, no es consideren béns no productius
els que tenen un preu d’adquisició que no supera l’import dels beneficis no distribuïts obtinguts per l’entitat, sempre que provinguin del desenvolupament d’activitats
econòmiques, amb el límit de l’import dels beneficis obtinguts tant en el mateix any
com en els últims deu anys anteriors. S’hi assimilen els dividends que procedeixen
de valors que atorguen, almenys, el 5% dels drets de vot i es posseeixen amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació, sempre que, a aquest efecte, es disposi de
la corresponent organització de mitjans materials i personals, i l’entitat participada
no tingui com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari,
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d’acord amb la definició de la Llei 19/1991, del 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni. Els ingressos obtinguts per l’entitat participada han de procedir, almenys en
el 90%, del desenvolupament d’activitats econòmiques.»
2. Es modifica l’article 8 de la Llei 6/2017, de 9 de maig, que passa a tenir la
redacció següent:
«Article 8. Quota tributària
La quota tributària es determina per aplicació a la base imposable de l’escala següent:
Base imposable
fins a (euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta base
imposable
fins a (euros)

Tipus
aplicable (%)

0,00

0,00

167.129,45

0,210

167.129,45
334.252,88
668.499,75
1.336.999,75
2.673.999,01
5.347.998,03
10.695.996,06

350,97
877,41
2.632,21
8.949,54
27.199,58
74.930,46
192.853,82

167.123,43
334.246,87
668.500,00
1.336.999,26
2.673.999,02
5.347.998,03
En endavant

0,315
0,525
0,945
1,365
1,785
2,205
2,750

»
3. Es modifica l’article 10 de la Llei 6/2017, de 9 de maig, que passa a tenir la
redacció següent:
«Article 10. Autoliquidació de l’impost. Termini i forma de presentació i ingrés
1. Els contribuents estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost sobre
actius no productius i a efectuar-ne l’ingrés corresponent entre els dies 1 i 30 del mes
de juny següent a la data de meritació.
2. La presentació de l’autoliquidació s’ha de realitzar per via telemàtica, a la seu
electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. L’ingrés s’ha d’efectuar per alguna
de les formes habilitades per l’Agència Tributària de Catalunya.
3. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre del conseller del departament competent en matèria d’hisenda.»
Disposició transitòria. Autoliquidació corresponent als anys 2017, 2018 i
2019 de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

Sense perjudici del que disposa l’article 10 de la Llei 6/2017, de 9 de maig, en la
redacció donada per l’article únic d’aquest Decret llei, els subjectes passius han de
presentar i ingressar les autoliquidacions corresponents als anys 2017, 2018 i 2019,
entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019.
Disposició final. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
el facin complir.
Barcelona, 14 de maig de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i
Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
Antecedents del Decret llei

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 14.05.19.
2. Comunicat al secretari del Govern, article 38.2 Llei 13/2008.
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008.
4. Memòria justificativa i econòmica de data 02.05.2019.
5. Informe jurídic de data 10.05.2019.
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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Punt 14 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament
de la fibra òptica
302-00101/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 38027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la
fibra òptica (tram. 300-00126/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Continuar, segons contempla el Pacte Nacional per a una Societat Digital, amb
el desplegament de la xarxa pública de molt alta capacitat (fibra òptica) per arribar
a disposar l’any 2020 d’un punt de presència efectiu a totes les capitals de comarca,
i l’any 2023 d’un punt de presència efectiu als municipis de més de 50 habitants,
amb la col·laboració de les administracions de l’àmbit local de Catalunya. Així com
garantir la cobertura a les zones d’activitat econòmica dels municipis anteriorment
esmentats.
2. Impulsar mesures per fomentar el desplegament de xarxes 5G, complementant la xarxa física de fibra amb un conjunt d’espais per a la instal·lació d’equips 5G
orientats a la prestació de serveis de connectivitat intel·ligents, a l’Internet de les coses i a serveis 5G avançats.
3. Maximitzar l’ús del conjunt d’infraestructures de telecomunicacions titularitat
de la Generalitat de Catalunya mitjançant unes condicions d’accés raonables, obertes i neutres sobre el conjunt d’elements funcionals que conformen les xarxes i en
tots els seus trams.
4. Posar a disposició dels operadors de telecomunicacions, un espai web on hi
hagi publicat l’inventari del conjunt d’infraestructures de telecomunicacions titularitat de la Generalitat de Catalunya, el seu traçat, les condicions d’accés raonables i
el procediment de sol·licitud associat.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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ESMENES PRESENTADES
Reg. 39207, 39234, 39236 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 39207)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la fibra òptica (tram. 30200101/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 1

1. Continuar, segons contempla el Pacte Nacional per a una Societat Digital, amb
el desplegament de la xarxa pública de molt alta capacitat (fibra òptica) per arribar
a disposar l’any 2020 d’un punt de presència efectiu a totes les capitals de comarca,
i l’any 2023 d’un punt de presencia efectiu als municipis de més de 50 habitants,
amb la col·laboració de les administracions de l’àmbit local de Catalunya. Així com
garantir la cobertura a les zones d’activitat econòmica i educativa dels municipis
anteriorment esmentats.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Garantir l’accés a la fibra òptica en aquelles zones de població més
vulnerables de risc d’escletxa digital per tal d’aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible de la ONU.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Nou punt. Proporcionar els mecanismes necessaris per a garantitzar que tots els
municipis de Catalunya puguin accedir a les ajudes Estatals i de la Unió Europea
en relació a la xarxa Wifi pública.
Palau del Parlament, 23 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 39234)

A la Mesa del Parlament

Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la fibra òptica (tram.
302-00101/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió del punt 1

1. Continuar, segons contempla el Pacte Nacional per a una Societat Digital, amb
el desplegament de la xarxa pública de molt alta capacitat (fibra òptica) per arribar a
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disposar l’any 2020 d’un punt de presència efectiu a totes les capitals de comarca, i
l’any 2023 d’un punt de presència efectiu als municipis de més de 50 habitants, amb
la col·laboració de les administracions de l’àmbit local de Catalunya. Així com garantir-ne la cobertura a les zones d’activitat econòmica.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un subpunt 1 bis

1 bis. Insta al Govern de la Generalitat a desplegar la fibra òptica en els municipis de menys de 500 habitants, habilitant les partides pressupostàries necessàries
per al deu desplegament i establint una taula de cooperació amb les administracions
locals i les diputacions corresponents amb l’objectiu de desplegar-la en els municipis d’entre 100 i 500 habitants abans del 31 de desembre del 2021 i als municipis de
menys de 100 habitants abans del 31 de desembre de 2023.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 39236)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Alfonso Sánchez Fisac, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre el desplegament de la fibra òptica (tram. 302-00101/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió al punt 1, que quedaria redactat de la següent manera

1. Continuar, segons contempla el Pacte Nacional per a una Societat Digital, amb
el desplegament de la xarxa pública de molt alta capacitat (fibra òptica) per arribar
a disposar l’any 2020 d’un punt de presència efectiu a totes les capitals de comarca,
i l’any 2023 d’un punt de presència efectiu als municipis de més de 50 habitants,
amb la col·laboració de les administracions de l’àmbit local de Catalunya. Així com
garantir la cobertura a les zones d’activitat econòmica dels municipis anteriorment
esmentats.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 5, que quedaria redactat de la següent manera

5) Dotar els usuaris i els ciutadans en general de major transparència mitjançant
la creació d’un espai al portal web esmentat al punt 4 amb tota la informació necessària sobre el desplegament de la fibra òptica a Catalunya.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 6, que quedaria redactat de la següent manera

6) Realitzar un informe mensual territorialitzat sobre l’ús de la fibra òptica desplegada per la Generalitat, tal i com es realitza amb els diferents operadors de fibra
òptica actuals, facilitant còpia del mateix als Grups Parlamentaris.
Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Alfonso Sánchez Fisac, diputat, GP Cs
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Punt 15 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el millorament
de la gestió de la desaparició de persones i del suport a llurs
familiars
302-00102/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 38100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·
lació al Govern sobre el millorament de la gestió de la desaparició de persones i del
suport a llurs familiars (tram. 300-00123/12).
Moció

1. El Parlament de Catalunya mostra la seva solidaritat amb les famílies i amistats de les persones desaparegudes.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
2. Organitzar, el dia 9 de març de cada any, el Dia de les Persones Desaparegudes, un acte institucional amb la col·laboració de les Associacions de Familiars de
Persones Desaparegudes, per recordar a les persones desaparegudes, solidaritzar-se
amb les seves famílies i mantenir socialment viva la causa.
3. Visibilitzar aquesta causa, generant estudis estadístics homogenis i programes
d’investigació estructurats, i treballar perquè hi hagi una conscienciació social cada
vegada major.
4. Establir una línia d’ajuts i d’assessorament a les associacions i organitzacions
no governamentals que assisteixen a les famílies de les persones desaparegudes.
5. Revertir les retallades i mancances de l’Oficina d’Atenció als Familiars de Persones Desaparegudes, dotant-la dels recursos pressupostaris i humans suficients per
al desenvolupament de la important tasca que té encomanada.
6. Disposar d’un protocol d’actuació actualitzat i d’una guia d’ajuda i acompanyament als afectats per desaparició en els expedients administratius i judicials.
7. Potenciar i millorar la coordinació i la col·laboració entre les administracions,
compartint les bases de dades genètiques de persones desaparegudes, facilitant el
coneixement, la coordinació i l’intercanvi d’experiències entre les unitats especialitzades, i la creació d’una xarxa europea amb aquestes unitats que faciliti la circulació
d’informació amb la màxima rapidesa.
8. Establir un protocol de prevenció dels col·lectius amb risc de desaparició, a través d’un programa de formació i informació adreçat als serveis socials de base, Centres d’Assistència Primària i professionals que tracten les persones amb disfuncions
neurodegeneratives, conductes de risc, autolítiques i d’altres, per oferir-los eines tecnològiques que ajudin a la seva geolocalització i evitar el risc de desaparició.
9. Crear una Comissió Interdepartamental o d’una Taula de Treball, integrada
com a mínim per representants de les conselleries d’Interior, Justícia, Salut, Serveis
Socials i Educació que, amb la col·laboració de les Associacions de Familiars de
Persones Desaparegudes, abordi d’una manera transversal i integral tota la problemàtica derivada de la desaparició d’una persona i el suport i assessorament als seus
familiars des dels punts de vista jurídic, psicològic i social.
Palau del Parlament, 9 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP PSCUnits
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ESMENES PRESENTADES
Reg. 39216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 39216)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el millorament
de la gestió de la desaparició de persones i del suport a llurs familiars (tram. 30200102/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 4

Establir una línia d’ajuts i d’assessorament a les associacions i organitzacions no
governamentals que assisteixen a les famílies de les persones desaparegudes.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

Revertir les retallades i mancances de Garantir a l’Oficina d’Atenció als Familiars de Persones Desaparegudes, dotant-la dels recursos pressupostaris i humans
suficients per al desenvolupament de la important tasca que té encomanada les funcions assignades a l’oficina.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Dossier

5

ple 32
29 de maig de 2019

Punt 16 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat als
pobles i les ciutats
302-00107/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 38166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpelación
del Gobierno sobre la seguridad en pueblos y ciudades (tram. 300-00131/12)
Moción

El Parlament de Cataluña:
1. Reconoce y agradece la labor que han realizado y realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Mossos d’Esquadra, Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Policías Portuarias y Agentes Rurales) que velan por la protección y la seguridad ciudadana en nuestros pueblos y ciudades.
2. Reconoce y agradece la labor que han realizado y realizan el Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Generalitat de Cataluña, los servicios de emergencias médicas, los servicios de protección civil y todos los operadores del Centro de Atención y Gestión de Llamadas
de Urgencia 112 (CAGTU) que actúan con la máxima diligencia y celeridad en la
protección de los ciudadanos.
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
3. Elaborar y presentar en sede parlamentaria un nuevo proyecto integral para
el Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 (CAGTU) en aras a
que dicho proyecto se conciba como un verdadero gestor integral de las emergencias, y no como un mero call center. En todo caso, dicho proyecto ha de incluir un
mejor control de las condiciones de prestación del servicio por parte de las empresas
que puedan resultar adjudicatarias, evitando la precarización laboral, mejorando las
condiciones laborales y la capacidad de gestión de las emergencias de los operadores y la eficacia.
4. Elaborar y presentar en sede parlamentaria un Plan Integral de Coordinación
de los Servicios Sociales de titularidad autonómica y local, que incida en la necesidad de evitar en lo posible la presencia descontrolada de individuos potencialmente
peligrosos en las calles de nuestros pueblos y ciudades.
5. Mejorar los instrumentos de coordinación policial, tanto con las Policías Locales de Cataluña como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, haciendo especial esfuerzo en la mejora del traspaso de información que redunde en
beneficio de la seguridad en nuestros pueblos y ciudades.
6. Revisar los protocolos de información interpolicial en relación a las requisitorias y las órdenes de busca y captura, en especial en lo que se refiere a la inclusión
de cualquier información que pueda ser relevante para la localización, identificación
y captura de las personas que hayan podido cometer un delito.
7. Reforzar la colaboración y coordinación con los servicios de seguridad del
Metro de Barcelona, con la Guardia Urbana de Barcelona y con las Policías Locales
del Área Metropolitana, para mejorar la seguridad y evitar el incremento de los delitos contra la propiedad, de los daños a las infraestructuras y los episodios de violencia que, de forma recurrente, se vienen produciendo en ese servicio de transporte.
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8. Activar y poner en marcha un protocolo LGTBI+ que prevenga y evite las
agresiones y los episodios de odio por discriminación sexual que se vienen repitiendo con una frecuencia creciente y que son inadmisibles en una sociedad democrática y abierta.
9. Elaborar y presentar en sede parlamentaria un protocolo de asistencia y tutela
efectiva a los menores extranjeros no acompañados, que con excesiva frecuencia están desasistidos, desprotegidos y descontrolados por parte de los servicios sociales
que deberían tenerlos a su cargo.
10. Revisar y mejorar los procedimientos de actuación de los Mossos d’Esquadra
en los casos de ocupación de viviendas, en especial en lo que se refiere a ocupaciones flagrantes denunciadas por los vecinos y propietarios en las primeras 48 horas.
Estos procedimientos deben asegurar, en todo caso, la convivencia, el bienestar y la
seguridad de los vecinos afectados por los casos de ocupación.
11. Revisar y mejorar los protocolos de actuación ante los episodios reiterados de
coacción y violencia ilegítima que tienen por objeto restringir derechos fundamentales como los de reunión y manifestación, tanto en las calles y plazas de nuestros
pueblos y ciudades, como en las instalaciones y dependencias de los campus de las
universidades catalanas, evitando que estos abusos contrarios a la libertad y a la garantía de derechos exigible en una sociedad democrática continúen produciéndose
con aparente impunidad. No puede haber espacios de impunidad para los intolerantes violentos que utilicen procedimientos y actitudes fascistas para atentar contra la
libertad y los derechos fundamentales.
12. Revisar el despliegue y la distribución de efectivos de Mossos d’Esquadra
entre las diversas Regiones Policiales y los Servicios Centrales, teniendo en cuenta
parámetros como la densidad de población, la extensión del territorio a cubrir y los
diversos índices de criminalidad, a fin de mejorar la eficacia de la actuación policial
y de evitar que los ciudadanos tengan que autoorganizarse para tener seguridad.
13. Mejorar los instrumentos de colaboración y participación de las diversas Policías Locales en la lucha contra la delincuencia organizada. Estos cuerpos policiales, con presencia continuada en las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades,
deben ser una fuente de información y conocimiento para, en colaboración con las
unidades de Información y de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra,
mejorar la eficacia en la lucha contra la delincuencia organizada, que controla actividades criminales como el tráfico de estupefacientes, la trata y explotación de personas o el contrabando.
Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES
Reg. 39156, 39211, 39217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 39156)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat als pobles i les ciutats (tram. 30200107/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 1

1. Reconoce y agradece la labor que han realizado y realizan los y las agentes de
la autoridad de los distintos cuerpos cuando velan por la protección y la seguridad
ciudadana en nuestros pueblos y ciudades.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2

2. Reconoce y agradece la labor que han realizado y realizan el Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Generalitat de Cataluña, los Bombers de Barcelona, los Pompièrs deth Conselh Generau
de l’Aran, los servicios de emergencias médicas, los servicios de protección civil y
todos los operadores del Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia
112 (CAGTU) que actúan con la máxima diligencia y celeridad en la protección de
los ciudadanos.
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem

De supressió i addició al punt 7
7. Aumentar la dotación de Mossos de Esquadra en la ciudad de Barcelona y reforzar la colaboración y coordinación con los Servicios de Seguridad del Metro de
Barcelona, con la Guardia Urbana de Barcelona y con las Policías Locales del Área
Metropolitana, para mejorar la seguridad. y evitar el incremento de los delitos contra la propiedad, de los daños a las infraestructuras y los episodios de violencia que,
de forma recurrente, se vienen produciendo en ese Servicio de transporte.
Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 8

8. Aprobar el procedimiento sancionador en materia antidiscriminatoria previsto en la LLEI 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia para así prevenir y evitar las agresiones y los episodios de odio por discriminación sexual que se vienen repitiendo con una frecuencia creciente y que son
inadmisibles en una sociedad democrática y abierta.
Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió al punt 12

12. Revisar el despliegue y la distribución de efectivos de Mossos d’Esquadra
entre las diversas Regiones Policiales y los Servicios Centrales, teniendo en cuenta
parámetros como la densidad de población, la extensión del territorio a cubrir y los
diversos índices de criminalidad, a fin de mejorar la eficacia de la actuación policial
y de evitar que los ciudadanos tengan que autoorganizarse para tener seguridad.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 39211)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat als pobles i les ciutats (tram. 30200107/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 1

1. Reconoce y agradece la labor que han realizado y realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Mossos d’Esquadra, Policía Local, Guardias Urbanas, Guardia
Civil, Policía Nacional, Policías Portuarias y Agentes Rurales) que velan por la protección y la seguridad ciudadana en nuestros pueblos y ciudades.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 6

6. Revisar, de común acuerdo con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y en
los foros de debate adecuados, tras un anàlisis pormenorizado y crítico, los protocolos de información interpolicial en relación a las requisitorias y las órdenes de busca
y captura, en especial en lo que se refiere a la inclusión de cualquier información
que pueda ser relevante para la localización, identificación y captura de las personas
que hayan podido cometer un delito.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 7

7. Reforzar, de común acuerdo con los ayuntamientos implicados, la colaboración y coordinación con los servicios de seguridad del Metro de Barcelona, con la
Guardia Urbana de Barcelona y con las Policías Locales del Área Metropolitana,
para mejorar la seguridad y evitar el incremento de los delitos contra la propiedad,
de los daños a las infraestructuras y los episodios de violencia que, de forma recurrente, se vienen produciendo en ese servicio de transporte.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 10

10. Revisar y mejorar los procedimientos de actuación de los Mossos d’Esquadra
en los casos de ocupación de viviendas, en especial en lo que se refiere a ocupaciones flagrantes denunciadas por los vecinos y propietarios en las primeras 48 horas,
siempre de común acuerdo y con la participación de los Servicios sociales del ámbito de que se trate. Estos procedimientos deben asegurar, en todo caso, la convivencia, el bienestar y la seguridad de los vecinos afectados por los casos de ocupación.

Dossier

9

ple 32
29 de maig de 2019

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 11

11. Revisar y mejorar los protocolos de actuación para evitar que haya espacios
de impunidad para los intolerantes violentos que utilicen procedimientos y actitudes
totalitarias para atentar contra la libertad y los derechos fundamentales.
Palau del Parlament, 23 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 39217)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat als pobles i les ciutats (tram. 302-00107/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

Seguir treballant en la coordinació policial, tan amb les Policies Locals de Catalunya com amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, per tal de garantir que
el traspàs de la informació redundi en benefici de la seguretat dels nostres pobles i
ciutats.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

Vetllar perquè en les requisitòries i les ordres de busca i captura s’informi de
qualsevol informació que pugui ser rellevant per a la localització, identificació i
captura de les persones que hagin pogut cometre un delicte.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

Seguir impulsant la col·laboració i coordinació amb els serveis de seguretat del
Metro de Barcelona, amb la Guardia Urbana de Barcelona i amb les policies locals
de l’Àrea Metropolitana, per garantitzar la seguretat i evitar l’increment dels delictes
que tenen lloc dins de les instal·lacions i vagons d’aquest mitjà de transport.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10

Fer un seguiment dels procediments d’actuació dels Mossos d’Esquadra ens els
casos d’ocupació d’habitatges per augmentar l’eficiència en la resolució d’aquets
conflictes i garantitzar la convivència, el benestar i la seguretat dels veïns afectats.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 17 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels
centres especials de treball
302-00103/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 38101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació
al Govern sobre la situació dels centres especials de treball (tram. 300-00124/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Destinar, com a mínim, 100 milions d’euros provinents de la Conferència Sectorial de Treball a subvencionar el 50% del Salari Mínim Interprofessionals a tots
els treballadors/es dels Centres Especials de Treball amb discapacitat física, i el 55%
als d’especials dificultats, tal i com marquen els criteris establers per la pròpia Conferència Sectorial de desembre de 2018 i febrer de 2019.
2. Fer efectiu, en el termini d’un mes des de l’aprovació de la present moció, el
pagament les factures pendents de l’any 2018 i 2019 als Centres Especials de Treball a Catalunya.
3. Comprometre i comunicar al sector, un calendari dels pagaments pendents als
Centres Especials de Treball per al 2019 i de futurs pagaments per al 2020.
4. Publicar de manera immediata una nova convocatòria d’ordres per a totes les
línies de subvenció pendents i assegurar que l’any 2019 totes les ordres es publiquin
abans dels mes d’octubre.
5. Crear, anualment, un fons de rescabalament de 30 milions d’euros que garanteixi el cobrament de la subvenció de l’SMI i les USAP als centres especials de
treball, per a assegurar els drets dels treballadors i evitar la tensió de tresoreria dels
centres especials de treball.
6. Fer arribar als grups parlamentaris en el termini de tres mesos un informe
detallat de la destinació de la totalitat dels fons de la Conferència Sectorial de Treball 2019 i de l’execució pressupostària de tots els seus eixos, i de tots els fons propis del Govern destinats a centres especials de treball dels anys 2017, 2018 i 2019 i
successius, i publicar anualment aquests informes al Portal de la Transparència de
la Generalitat.
7. Assegurar que tots el Centres Especials de Treball a Catalunya apliquin l’increment del Salari Mínim Interprofessional als seus treballadors/es.
8. En el termini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, convocar a
les entitats més representatives del sector dels Centres Especials de Treball i de les
diferents tipologies de discapacitat, per tal d’acordar un calendari on el Govern es
comprometi amb el sector a:
8.1. Recuperar les subvencions per a la creació, l’equilibri financer, el suport gerencial i l’adaptació dels llocs de treball destinades als Centres Especials de Treball
que han estat retallades en els darrers anys.
8.2. Incrementar les tarifes de fiançament dels serveis assistencials.
8.3. Elaborar una planificació clara del finançament dels Centres Especials de
Treball, amb l’objectiu de donar seguretat i estabilitat al sector.
8.4. Elaborar un procés de participació per a l’elaboració d’un nou model de
treball protegit, amb el consens i participació de totes les organitzacions represenDossier
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tatives del sector que, que es doti econòmicament amb els recursos suficients provinents del Govern de Catalunya i que estableixi, si així es considera convenient, un
increment en la subvenció de l’SMI que superi els establerts per Llei.
8.5. Dissenyar un itinerari assistencial i de recursos que solucioni els problemes
relatius a l’envelliment prematur dels treballadors i treballadores dels Centres Especials de Treball.
9. Dotar les empreses i les entitats dels recursos econòmics i humans suficients
que destinats a la inserció laboral en l’empresa ordinària i asseguri el suport individual per a les persones amb discapacitat a Catalunya.
10. Incrementar notablement, durant l’any 2019 i 2020, les insercions al mercat
de treball ordinari de persones amb discapacitat, i també el nombre d’inspeccions
laborals a les empreses amb relació al compliment de la reserva de llocs de treball
de la Llei general de persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, incrementant en un 30% el pressupost destinat a la inserció laboral i a la contractació per
part de l’empresa ordinària i potenciar el paper d’ajut a la transició cap al treball
ordinari.
11. Incrementar en l’oferta pública d’ocupació de la Generalitat la reserva de places per a persones amb discapacitat.
12. Establir mesures de control del compliment, per les empreses contractistes
de la Generalitat, de la legislació vigent amb relació a les persones amb discapacitat.
Palau del Parlament, 9 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSCUnits

ESMENES PRESENTADES
Reg. 39188, 39238, 39240, 39242 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
28.05.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 39188)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres especials de
treball (tram. 302-00103/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 3

3. Comprometre i comunicar al sector, un calendari dels pagaments pendents als
Centres Especials de Treball per al 2019 i de futurs pagaments per al 2020, garantint el cobrament a seixanta dies i que les convocatòries es tramiten durant el primer
trimestre de l’any.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició i supressió al punt 8.1

8.1. Recuperar les subvencions per a la creació inversió, l’equilibri financer, el
suport gerencial i la creació i l’adaptació dels llocs de treball destinades als Centres
Especials de Treball, que han estat retallades en els darrers anys.
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Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 8.3

8.3. Elaborar una planificació clara i plurianual del finançament dels Centres Especials de Treball amb l’objectiu de donar seguretat i estabilitat al sector, preveient
a mig termini passar de la via de la subvenció a la concertació.
Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 10

10. Incrementar notablement, durant l’any 2019 i 2020, les insercions al mercat
de treball ordinari de persones amb discapacitat, i també el nombre d’inspeccions
laborals a les empreses amb relació al compliment de la reserva de llocs de treball
de la Llei general de persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, incrementant en un 30% el pressupost destinat a la inserció laboral i a la contractació per
part de l’empresa ordinària i potenciar el paper d’ajut a la transició cap al treball ordinari. Garantir que l’increment de recursos destinats a la inserció laboral en l’empresa ordinària no anirà en detriment dels recursos necessaris per als CETs.
Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de nou punt

12 bis. Reclamar-li al Govern de l’Estat que modifiqui els criteris de distribució
dels recursos per als CETs per a que la distribució es correspongui amb el volum de
treballadors i treballadores amb discapacitat o amb especials dificultats existents a
cada Comunitat Autònoma.
Aplicar ja aquest criteri a la partida addicional de 19’8 milions d’euros prevista
per a aquest any per part del Govern de l’Estat i pendent de distribuir.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,
GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 39238)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres especials de treball (tram.
302-00103/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 1, que quedaria redactat de la següent manera

1. Destinar, com a mínim, 100 milions d’euros provinents de la Conferència
Sectorial de Treball a subvencionar el 50% del Salari Mínim Interprofessionals a
tots els treballadors/es dels Centres Especials de Treball amb discapacitat física, i
el 55% 75% als d’especials dificultats, tal i com marquen els criteris establers per la
pròpia Conferència Sectorial de desembre de 2018 i febrer de 2019, per a compensar
el desequilibri pressupostari generat en els CET per l’adaptació a la nova legislació
respecte a l’SMI, garantir el recolzament a la contractació de les persones amb especials dificultats i permetre l’adequació dels processos de productivitat a la mateixa.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3, que quedaria redactat de la següent manera

3. Comprometre i comunicar al sector, un calendari dels pagaments pendents
als Centres Especials de Treball per al 2019 i de futurs pagaments per al 2020, que
prevegi la tramitació de totes les convocatòries durant el primer trimestre de l’any i
garanteixi el cobrament a 60 dies de les convocatòries tramitades.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 8.2, que quedaria redactat de la següent manera

8.2. Incrementar les tarifes de fiançament dels serveis assistencials, recuperant
el 9,33% perdut entre 2008 i 2018, més la ponderació que correspongui a l’any 2019
i els posteriors.
Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició al punt 8.3, que quedaria redactat de la següent manera

8.3. Elaborar una planificació clara del finançament dels Centres Especials de Treball, amb l’objectiu de donar seguretat i estabilitat al sector, mitjançant el pas a una
modalitat de subvenció més estable com la concertació i/o la subvenció plurianual.
Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició al punt 10, que quedaria redactat de la següent manera

10. Incrementar notablement, durant l’any 2019 i 2020, les insercions al mercat
de treball ordinari de persones amb discapacitat, sense que això representi una disminució del nombre de places ofertades als Centres Especials de Treball ni el pressupost assignat al seu suport, i també el nombre d’inspeccions laborals a les empreses amb relació al compliment de la reserva de llocs de treball de la Llei general de
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, incrementant en un 30% el
pressupost destinat a la inserció laboral i a la contractació per part de l’empresa ordinària i potenciar el paper d’ajut a la transició cap al treball ordinari.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada,
GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 39240)

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació
dels centres especials de treball (tram. 302-00103/12).
Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 8.2

L’increment de les tarifes haurà de permetre recuperar el 9,33% perdut entre
2008 i 2018, més la ponderació que correspongui al 2019, així com també incorporar la possibilitat d’increments salarials als professionals del sector.
Dossier

14

ple 32
29 de maig de 2019

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 8.4

La finalitat del nou model és garantir l’accés al treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats. Si això no ho poden fer els actuals Centres Especials
de Treball es crearà una empresa pública amb aquest objecte i finalitat.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 39242)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet
i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres especials de treball (tram. 302-00103/12).
Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

1. Destinar, com a mínim, 100 Reclamar al Ministeri de Treball, com a mínim,
130 milions d’euros provinents de la Conferència Sectorial de Treball a subvencionar el 50% del Salari Mínim Interprofessional a tots els treballadors/es dels Centres
Especials de Treball amb discapacitat física, i el 55% als d’especials dificultats, tal i
com marquen els criteris establers per la pròpia Conferència Sectorial de desembre
de 2018 i febrer de 2019.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

2. Fer efectiu, en el termini d’un mes des de l’aprovació de la present moció, el
pagament de les factures subvencions pendents de l’any 2018 i del primer trimestre
de 2019 als Centres Especials de Treball a Catalunya.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

3. Comprometre i Reclamar al Ministeri de Treball la transferència de pressupost
per tal de poder comunicar al sector, un calendari dels pagaments pendents als Centres Especials de Treball per al 2019 i de futurs pagaments per al 2020.
Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

6. Fer arribar als grups parlamentaris en el termini de tres mesos un informe
detallat de la destinació programació prevista de la totalitat dels fons de la Conferència Sectorial de Treball 2019 i de l’execució pressupostària de tots els seus eixos,
i de tots els fons propis del Govern destinats a centres especials de treball dels anys
2017, 2018 i 2019 i successius, i publicar anualment aquests informes al Portal de la
Transparència de la Generalitat.
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Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

7. Assegurar que tots el Instar a les federacions dels Centres Especials de Treball a Catalunya perquè aconsellin als seus socis que apliquin l’increment del Salari
Mínim Interprofessional als seus treballadors/es de forma que el treballador/a vegi
incrementada la seva retribució mensual.
Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

8. En el termini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, convocar a les
entitats més representatives del sector dels Centres Especials de Treball i de les diferents tipologies de discapacitat, una nova reunió amb COCARMI per tal d’acordar
d’establir un calendari on el Governes comprometi amb el sector a amb el Govern
on s’acordi de forma consensuada:
Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

8.1. Reclamar al Ministerio de Trabajo, Inmigración y Asuntos Sociales el finançament necessari per poder recuperar les subvencions per a la creació, l’equilibri
financer, el suport gerencial i l’adaptació dels llocs de treball destinades als Centres
Especials de Treball que han estat retallades en els darrers anys.
Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

8.3 Reclamar al Ministerio de Trabajo, Inmigración y Asuntos Sociales el finançament necessari i en el termini de temps necessari per que possibiliti l’estabilitat
dels Centres Especials de Treball per poder així elaborar una planificació clara del
seu finançament dels Centres Especials de Treball, amb l’objectiu de donar seguretat i estabilitat al sector.
Esmena 9
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

8.4 Seguir Elaborar un el procés de participació per a l’elaboració d’un nou model de treball protegit tal i com consta en els acords signats amb el COCARMI, amb
el consens i participació de totes les organitzacions representatives del sector que,
que es doti econòmicament amb els recursos suficients provinents del Govern de
Catalunya i que estableixi, si així es considera convenient un increment en la subvenció de l’SMI que superi els establerts per llei.
Esmena 10
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

8.5 Dissenyar un itinerari assistencial i de recursos que solucioni els problemes
relatius a tingui en compte l’envelliment prematur dels treballadors i treballadores
dels Centres Especials de Treball.
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Esmena 11
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

9. Promoure dotar dotacions a les empreses i les entitats dels recursos econòmics i humans suficients que destinats a la inserció laboral en l’empresa ordinària i
asseguri, tenint en compte el suport individual per a les persones amb discapacitat
a Catalunya.
Esmena 13
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

10. Promoure Incrementar notablement, durant l’any 2019 i 2020, les insercions
al mercat de treball ordinari de persones amb discapacitat, i també el nombre d’inspeccions laborals a les empreses amb relació al vetllant pel compliment de la reserva de llocs de treball de la Llei general de persones amb discapacitat i de la seva
inclusió social, incrementant en un 30% el pressupost destinat a la inserció laboral
i a la contractació per part de l’empresa ordinària i potenciarnt el paper d’ajut a la
transició cap al treball ordinari.
Esmena 14
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

11. Complir les previsions establertes a l’article 59.1 del Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de
l’empleat públic, pel que fa a la quota de reserva per a persones amb discapacitat en
les ofertes d’ocupació pública.
Esmena 15
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

12. Establir en els plecs de contractes mesures de control del compliment, per les
empreses contractistes de la Generalitat i de les altres administracions públiques catalanes, de la legislació vigent amb relació a les persones amb discapacitat d’acord
amb les clàusules de responsabilitat social contingudes en el contracte.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus
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Punt 18 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat
laboral
302-00108/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 38167 i 38265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la
Interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral (tram. 300-00125/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
Inspecció laboral
1. Presentar en el termini màxim de 3 mesos una nova convocatòria per a l’ampliació de places d’inspectors/es de treball per el territori de Catalunya.
Sinistralitat laboral
2. Recuperar els acords de la Moció 32/XI, sobre les polítiques de salut laboral i
garantir el seu compliment.
Renda Garantida
3. Publicar d’immediat el Reglament de la Renda Garantida de Ciutadania garantint que facilita la compatibilització d’aquesta amb les rendes del treball a temps
parcial i que no arriben a tenir ingressos superiors a l’IRSC, així com que es resolen
les lectures restrictives de l’aplicació de la llei per accedir al dret a la RGC.
4. Portar a terme la quantificació de recursos econòmics i de personal ne-cessaris per a resoldre les mancances existents al Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies i així garantir la correcta execució de la Llei de la Renda Garantida. En
base a aquesta quantificació obrir la convocatòria pública d’ocupació per tal de revertir l’externalització de serveis de gestió a l’empresa Deloitte.
5. Revisar tots els expedients denegats de la Renda Garantida de Ciuta-dania.
El Parlament de Catalunya:
Reforma laboral
6. Considera que la reforma laboral aplicada a partir de 2012 ha estat ineficaç
per a generar ocupació, inútil per a aturar el tancament d’empreses i injusta per als
treballadors i treballadores, i expressa la conveniència que el Congrés del Diputats
prengui en consideració les iniciatives necessàries per a derogar-la.
7. Expressa la conveniència que els grups polítics amb representació a les Corts
Generals impulsin les iniciatives legislatives escaients per modificar la Llei 3/2012
de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral que recuperi la regulació anterior a setembre del 2010 en relació a:
a) La capacitat de l’autoritat laboral i l’autorització administrativa prèvia en els
conflictes laborals.
b) Els drets i els mecanismes de la negociació col·lectiva en totes les situacions
empresarials estables i sobrevingudes.
c) La força vinculant i el manteniment de la vigència dels convenis col·lectius.
d) Les garanties i les indemnitzacions en cas d’extinció de contractes.
e) La regulació de les causes objectives d’acomiadament.
f) La regulació contractual.
Dossier
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El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
Empreses en crisi
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir la iniciativa política proactiva necessària per evitar la deslocalització d’empreses de Catalunya, especialment
aquelles amb coneixement estratègic per al desenvolupament industrial de Catalunya.
9. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport als treballadors i treballadores d’empreses en crisi com Nissan, Codorniu, entre d’altres, i insta el Govern de
la Generalitat a assegurar un paper mediador actiu per evitar la pèrdua de llocs de
treball.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
Dignificació salarial
10. Convocar de manera urgent els agents socials i econòmics a una mesa per la
concertació en matèria salarial per tal d’arribar a un acord a Catalunya per a la recuperació salarial i l’establiment de salaris dignes com a element dinamitzador de
l’economia.
11. Impulsar en aquest marc de concertació salarial un acord entre organitzacions sindicals i empresarials representatives per fixar un salari mínim de referència que hauran de respectar totes aquelles empreses que contractin amb el Govern
de la Generalitat.
12. Promoure i impulsar dins del marc de relacions del Govern amb el món local,
acords de ciutat que permetin establir de manera concertada entre administracions
locals, sindicats i empresaris, l’establiment d’un salari mínim de ciutat amb l’objectiu que sigui respectat per aquelles empreses que contractin amb els ajuntaments o
altres administracions locals.
13. Revisar l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) en l’horitzó
d’apropar-lo en els propers anys a l’objectiu que, en relació al salari mínim, determina la Carta Social Europea.
14. Establir un certificat de responsabilitat social que impedeixi a l’administració catalana a la contractació amb aquelles empreses que no respectin els drets de
les persones treballadores, o imposin condicions precàries de treball, o hagin estat
sancionades per l’autoritat laboral per incompliments greus d’acord amb el que estipula la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LISOS), o condemnades per
sentència dels tribunals de justícia per vulneració de drets laborals o fonamentals de
les seves treballadores o treballadors.
Pla de xoc per l’ocupació
15. Amb la perspectiva de l’Acord interprofessional de Catalunya 2018-2020,
acordar des de la concertació social presentar, en el termini de tres mesos, un pla de
xoc per a l’ocupació com a instrument de garantia i confiança per a la recuperació de
l’ocupació i el millorament de l’ocupabilitat de les persones aturades, amb especial
incidència en els col·lectius més vulnerables, entre els quals hi ha els joves, els més
grans de quaranta-cinc anys i els aturats de llarga durada.
Ocupació amb perspectiva de gènere
16. Presentar en els propers 5 mesos un programa per a assegurar que el Servei
Català d’Ocupació prioritza en els seus objectius de superació de la segregació ocupacional i laboral, prestant especial atenció a la discriminació i sobreexplotació de
les dones migrants i amb discriminacions múltiples afavorint la seva plena integració social i laboral.
17. Establir en el propers 3 mesos un programa específic per incentivar l’ocupació en el mercat de treball de les persones trans.
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18. Per tal de reduir la bretxa de gènere en els sectors o professions amb menys
presencià de dones, el Govern adoptarà mesures per incrementar l’oferta formativa
per a dones a través del SOC.
Palau del Parlament, 13 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada,
GP CatECP

ESMENES PRESENTADES
Reg. 39212, 39233, 39237, 39243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 39212)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent a
la Interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral (tram. 302-00108/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1

1. Continuar treballant en el marc de col·laboració amb el Ministeri competent
en matèria de treball en les properes convocatòries d’ampliació de places d’inspectors i d’inspectores de treball pel territori de Catalunya.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 4

4. Portar a terme la quantificació de recursos econòmics i de personal necessaris per a resoldre les mancances existents al Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies i així garantir la correcta execució de la Llei de la Renda Garantida. En
base a aquesta quantificació obrir la convocatòria pública d’ocupació per tal de revertir l’externalització de serveis de gestió a l’empresa Deloitte.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 10

10. Incentivar els agents econòmics i socials a acordar, en el marc de la negociació bipartita, la recuperació salarial i l’establiment de salaris dignes com a element
dinamitzador de l’economia.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació i refosa dels punts 11, 12 i 14 en un únic punt

11. Incentivar, a través del diàleg social, millores en les condicions de treball i
els salaris en l’àmbit de la contractació pública, tant en l’àmbit local i autonòmic.
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Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 19

19. Convocar, en els propers tres mesos, un grup de treball que tingui per temàtica l’establiment d’un Marc Català de Qualitat de les Pràctiques.
Palau del Parlament, 22 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 39233)

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral (tram. 302-00108/12).
Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 5 bis

5 bis. Que en l’exercici de revisió d’expedients es prioritzi les persones sense llar
i les famílies monoparentals amb fills a càrrec. Al respecte es farà un informe amb
màxima celeritat sobre les denegacions de prestacions realitzades a aquests dos col·
lectius.
Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 5 ter

5 ter. Complir plenament la resolució 114/2019 de la GAIP i obrir una investigació amb exigència de responsabilitats sobre els incompliments que estableix la dita
resolució. De la mateixa manera que actualitzi mensualment la informació al web
del Departament de Treball sobre la RGC.
Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De substitució del punt 6

Considerar que les contrareformes laborals derivades de la Llei 35/2010 (i anterior Reial Decret-llei 10/2010) i la Llei 3/2012 (i anterior Reial Decret-llei 3/2012)
han transformat ocupació estable en precària, han facilitat la destrucció d’ocupació
i resulta injusta pels treballadors i les treballadores, per això es fan necessàries la
seves derogacions.
Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De substitució del punt 7

Fer efectiu el supòsit que preveu l’article 176 del Reglament del Parlament i en
un període màxim de tres mesos presentar una Proposició de Llei a la Mesa del Congrés dels Diputats de modificació Reial decret legislatiu 2/2015, per recuperar la regulació anterior a 17 de juny de 2010 en relació a:
a) La necessària intervenció de la Autoritat Laboral per aprovar els Expedients de
Regulació d’Ocupació (actual Procediment d’Extinció de Contractes) i expedients
de Suspensió i reducció de contractes.
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b) Les normes de legitimació, naturalesa, efectes, tramitació, aplicació i interpretació dels convenis col·lectius.
c) La impossibilitat d’inaplicació del règim salarial dels convenis col·lectius sectorials, la ultraactivitat, i la preferència aplicativa del conveni d’empresa en relació
al del sector sobre algunes matèries.
d) Les indemnitzacions i els salaris de tramitació
e) La regulació de l’extinció objectiva de contractes i les causes d’extinció, suspensió i reducció de jornada de caràcter col·lectiu (ERO’s i ERTE’s).
f) La regulació dels contractes temporals, el contracte indefinit, contracte a
temps parcial, classificació professional i la modificació substancial de condicions
de treball.
Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 19

19. Aprovar el present any un Decret Llei perquè, en aplicació del article 61.6 de
l’EBEP, els processos de selecció d’ocupació pública com a mesura excepcional reservin places destinades a l’estabilització i la consolidació d’ocupació temporal dels
treballadors i les treballadores de més edat i més antiguitat mitjançant el sistema de
concurs de mèrits.
La determinació dels criteris d’edat i antiguitat es farà a la Mesa de la Funció
Pública.
Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 20

20. Incorporar a tots els processos de selecció d’ocupació pública els criteris que
possibilita la Disposició Transitòria Quarta pel que fa a convocatòries de consolidació d’ocupació per a llocs o places de caràcter estructural de personal interí o
temporal anterior a 2005.
Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 21

21. Deixar sense efecte la Resolució PDA/1376/2019, de 17 de maig, per la qual
es convoca el procés de selecció per proveir 173 places del cos de diplomatura de la
Generalitat de Catalunya, treball social (grup A, subgrup A2,) perquè tan aviat quedin s’aprovi Decret llei d’aplicació del supòsits de l’article 61.6 de l’EBEP es pugui
realitzar una nova convocatòria amb el mateix objecte i en tot cas en present any.
Esmena 8
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 22

22. Que aquells treballadors i treballadores de més edat i més antiguitat que
veuen extingida la seva condició de personal laboral o funcionari interí per ser ocupada la plaça a la qual es troba adscrita per un funcionari o funcionària rebran alternativa d’ocupació laboral estable al sector públic.
Els criteris d’edat i antiguitat es concretaran a la Mesa General de al Funció
Pública.
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Esmena 9
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 23

23. Realitzar, abans que finalitzi el present any, un estudi sobre els supòsits de
frau de llei en la contractació del professorat associat de les universitats públiques
catalanes. Una vegada fet l’estudi procedir, en compliment de la legalitat vigent, a
transformar immediatament en contractes indefinits als contactats associats que desenvolupin activitats estructural i no realitzin la seva activitat professional principal
fora de la universitat.
Esmena 10
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 24

24. Realitzar, abans que finalitzi el present any, un estudi sobre els supòsits de
frau de llei en la contractació del personal de tot el personal investigador de les universitats públiques catalanes. Una vegada fet l’estudi procedir, en compliment de la
legalitat vigent, a transformar immediatament a la figura contractual que legalment
hagi de correspondre.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 39237)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre la precarietat laboral (tram. 302-00108/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5, que quedaria redactat de la següent manera

5) Donar compliment al punt 1.b de la Moció 24/XII del Parlament de Catalunya
sobre la desprotecció social. Per tal de realitzar una revisió de les resolucions de
denegació de la Renda Garantida de Ciutadania, elaborar un informe que contingui
informació sobre les possibles denegacions indegudament justificades i compensar
la pèrdua de drets amb l’establiment d’un calendari de les mesures que cal dur a terme per a resoldre els casos que s’hagin detectat.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 5 bis, que quedaria redactat de la següent manera

5 bis) Donar compliment al punt 91.f de la Resolució 90/XII del Parlament de
Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern, per tal de fer efectiu el
silenci administratiu positiu establert per la Llei 14/2017, de la Renda Garantida de
Ciutadania, per a que la falta de resposta de l’Administració no comporti la denegació de la prestació ni la pèrdua de drets per als ciutadans.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 5 ter, que quedaria redactat de la següent manera

5 ter) Donar compliment a la Resolució 240/XII del Parlament de Catalunya sobre l’evolució de l’aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania, per tal de reaDossier
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litzar i presentar en seu parlamentària un estudi sobre els motius que porten a les
persones que han sol·licitat la Renda Garantida de Ciutadania a no acollir-se a la
prestació complementària d’activació i inserció.
Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 17, que quedaria redactat de la següent manera

17) Donar compliment a la Moció 73/XII del Parlament de Catalunya sobre el
garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones LGTBI+, i a la Resolució 185/XII del Parlament de Catalunya sobre la realitat
sociolaboral del col·lectiu de persones transgènere, mitjançant les actuacions següents:
a) Elaborar un estudi sobre la realitat sociolaboral del col·lectiu de persones
transgènere.
b) Elaborar un programa d’inserció sociolaboral adreçat específicament al col·
lectiu de persones transgènere, que inclogui itineraris personalitzats en orientació,
formació i qualificació professionals, i també els recursos necessaris per a facilitar
la visibilització i la denúncia de les discriminacions, d’acord amb el que estableix
la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
c) Fer una campanya contra l’estigmatització i la discriminació de les persones
transgènere que elimini els prejudicis en la contractació d’aquestes persones.
d) Iniciar una campanya informativa sobre la inserció laboral de les persones
transsexuals.
Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 19, que quedaria redactat de la següent manera

19) Impulsar polítiques actives de prevenció de riscos laborals amb dimensió de
gènere per poder intervenir i garantir la seguretat i la salut de les dones en el seu
lloc de treball, tal com es aprovar al punt 2.c de la Moció 117/XI del Parlament de
Catalunya sobre la pobresa femenina.
Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martí Pachamé Barrera, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 39243)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet
i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral
(tram. 302-00108/12).
Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1

1. Presentar en el termini màxim de 3 mesos Promoure una nova convocatòria
per a l’ampliació al 2019 que ampliï el nombre de places d’inspectors/es de treball
per el territori de Catalunya.
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Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De supressió del punt 3

3. Publicar d’immediat el Reglament de la Renda Garantida de Ciutadania garantint que facilita la compatibilització d’aquesta amb les rendes del treball a temps
parcial i que no arriben a tenir ingressos superiors a l’IRSC, així com que es resolen
les lectures restrictives de l’aplicació de la llei per accedir al dret a la RGC.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De supressió del punt 4

4. Portar a terme la quantificació de recursos econòmics i de personal necessaris per a resoldre les mancances existents al Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies i així garantir la correcta execució de la Llei de la Renda Garantida. En
base a aquesta quantificació obrir la convocatòria pública d’ocupació per tal de revertir l’externalització de serveis de gestió a l’empresa Deloitte.
Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5

5. Revisar tots els expedients denegats de la Renda Garantida de Ciutadania, que
hagin cursat recurs.
Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6

6. Considera que les reformes laborals aplicades l’any 2010 i 2012 han estat ineficaces la reforma laboral aplicada a partir de 2012 ha estat ineficaç per a generar
ocupació, inútil per a aturar el tancament d’empreses i injusta per ais treballadors i
treballadores, i demana al Congrés del Diputats la presa en consideració de les iniciatives necessàries per a derogar-la.
Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 10

10. Convocar de manera urgent els agents socials i econòmics a una mesa per la
concertació en matèria salarial per tal d’arribar a un acord a Catalunya per Estudiar,
en el marc del Consell de Relacions Laborals, la situació sobre els salaris a la negociació col·lectiva catalana per tal de formular recomanacions al respecte per a la
recuperació salarial i l’establiment de salaris dignes com a element dinamitzador de
l’economia.
Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 11

11. Impulsar en el marc de concertació del Consell de Relacions Laborals, l’elaboració d’eines que facilitin l’aplicació dels convenis sectorials de referència a l’activitat de contractació pública i proposin, en el seu cas, salaris mínims de referència
salarial un acord entre organitzacions sindicals i empresarials representatives per
fixar un salari mínim de referència que hauran de respectar totes aquelles empreses
que contractin amb el Govern de la Generalitat.
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Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 14

14. Establir un certificat de responsabilitat social que impedeixi a l’administració
catalana a la contractació que pugui ser valorat o exigit per les administracions públiques per garantir que no se celebren contractes amb aquelles empreses que no respectin els drets de les persones treballadores, o imposin condicions precàries de treball, o hagin estat sancionades per l’autoritat laboral per incompliments greus d’acord
amb el que estipula la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LISOS),
o condemnades per sentència dels tribunals de justícia per vulneració de drets laborals o fonamentals de les seves treballadores o treballadors.
Esmena 9
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 16

16. Presentar en els propers 5 mesos un programa per assegurar que el Servei
Català d’Ocupació Servei Públic d’Ocupació de Catalunya prioritza en els seus objectius de superació de la segregació ocupacional i laboral, prestant especial atenció
a la discriminació i sobreexplotació de les dones migrants i amb discriminacions
múltiples afavorint la seva plena integració social i laboral.
Esmena 10
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 17

17. Lluitar contra la discriminació laboral de les persones trans en el mercat de
treball, estudiant les accions necessaries per erradicar aquesta discriminació.
Esmena 11
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 18

18. Per tal de reduir la bretxa de gènere en els sectors o professions amb menys
presència de dones, el Govern afavorirà la participació de les dones als programes
de polítiques actives per a l’ocupació que desenvolupa el SOC adoptarà mesures per
incrementar l’oferta formativa per a dones a través del SOC.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus
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Punt 19 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de
reconeixements i condecoracions
302-00104/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 38152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que
estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la política de reconeixements i condecoracions (tram. 300-00129/12).
Moció

La actividad de concesión de premios por parte de la Administración Pública es,
además de habitual, una acción de fomento y de incentivo. El objetivo es proteger y
promover actividades u actitudes de particulares que se consideran de utilidad general y de enriquecimiento del espacio o necesidades públicas.
Existe una dispersión normativa que permite establecer un marco de actuación
genérico que, acompañado de los usos y el sentido común, ha guiado su concesión.
Asimismo, también nos encontramos diversa jurisprudencia que nos ayuda a comprender cuándo la discrecionalidad del otorgamiento es incompatible con los valores que rigen en nuestra sociedad, aquéllos que deseamos sean un ejemplo para los
demás.
El Parlament de Cataluña insta el Govern de la Generalitat a:
1. Aprobar un reglamento que contenga un protocolo que regule la concesión de
los distintos premios, condecoraciones y distinciones que otorga la Generalitat de
Catalunya. Este reglamento deberá contar, al menos, con los siguientes principios
mínimos:
a) El acuerdo por el que se reconozcan los premios y las condecoraciones cumplirá con la Constitución Española, el Estatut y la legislación administrativa.
b) Los premiados no podrán ser personas u entidades que se encuentren inmersas, como investigados o responsables civiles, en procedimientos judiciales de
carácter penal, contencioso-administrativo o del Tribunal de Cuentas. Tampoco podrán serlo aquéllas personas o entidades que hayan acordado una conformidad judicial o sobre las que haya recaído sentencia condenatoria en los órdenes referidos.
c) La concesión de la distinción puede ser revocada mediante la incoación de un
expediente previo con idénticas exigencias que el otorgamiento. Debe realizarse de
oficio, sin plazo perentorio alguno, en cuanto sea pública la condena por un hecho
delictivo o en perjuicio de las arcas públicas; por la realización de actos o manifestaciones contrarias a la convivencia, la tolerancia y la solidaridad entre catalanes, o
incluso el menosprecio a los méritos que fueron motivo de su otorgamiento.
Palau del Parlament, 13 de maig de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, diputada, SP PPC
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ESMENES PRESENTADES
Reg. 39208, 39235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 39208)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de reconeixements i condecoracions (tram. 302-00104/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 1.b

b) Només podran ser receptores d’honors, reconeixements, distincions o condecoracions les persones físiques o jurídiques, i en cap cas imatges, icones, idees abstractes,
creences o qualsevol altra categoria que s’escapi a les dues primeres. Els premiats no
podran ser persones o entitats que es trobin immerses, com investigats o responsables civils, en procediments judicials de caràcter penal, contenciós-administratiu o del Tribunal
de Comptes. Tampoc podran ser-ho les persones o entitats que hagin acordat una conformitat judicial o sobre les que hagi recaigut sentència condemnatòria en els ordres referits.
Palau del Parlament, 22 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 39235)

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Ignacio Martín Blanco, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con
lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de reconeixements i condecoracions (tram. 302-00104/12).
Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 2

2. El Parlament de Cataluña considera indispensable que el President de la
Generalitat comparezca ante el Pleno para explicar los motivos por los cuales su
Govern ha decidido otorgar la Creu de Sant Jordi, máxima distinción autonómica, a la Sra. de Gispert, persona reprobada por el Parlamento de Cataluña debido a sus acciones intolerantes, racistas y xenófobas contra ciudadanos catalanes.
Enmienda 2
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 3

3. El Parlament de Cataluña rechaza que el Govern de la Generalitat aproveche
los actos institucionales como los de entrega de condecoraciones para convertirlos
en actos de exaltación separatista, totalmente contrarios al espíritu de convivencia
y concordia que debería presidirlos, y que además se utilizan para señalar a aquellos ciudadanos que no participen de ellos por no compartir la ideología separatista.
Palacio del Parlamento, 27 de mayo de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs
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Punt 20 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les vulneracions
del dret de vot dels ciutadans a l’exterior
302-00105/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 38153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció,
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les vulneracions del dret de vot dels
ciutadans a l’exterior (tram. 300-00127/12).
Moció

Amb la reforma de la LOREG el 2011, es va introduir el procediment conegut
com a «vot pregat». Aquest sistema estableix que ha de ser el mateix resident a l’estranger el que ha de demanar a la corresponent oficina consular, dins del termini i
el procediment previst, que li enviïn la documentació necessària per poder votar.
Els ciutadans i ciutadanes que poden votar sent residents a l’exterior es troben
amb un seguit d’inconvenients que, en la majoria dels casos, desincentiva la intenció
d’exercir aquest dret. Els terminis de gestió limitats que impossibiliten la recepció
de la documentació corresponent, la presencia obligada en els diferents consolats
per a la materialització de les gestions relatives al cens, la poca informació i suport o
assessorament que reben de consolats, sobretot pel que fa a terminis, i la poca claredat sobre com solucionar, de forma eficaç, els problemes que es presenten durant el
procés, comporta que, en moltes ocasions, la ciutadania no pugui exercir aquest dret
fonamental i democràtic.
Aquests fets generen perjudicis i despeses addicionals que corren a compte dels
electors, importants inconvenients per a les persones amb diversitat funcional i l’ús
obligatori de tecnologies ja caduques, com és el fax, no a l’abast de la majoria de la
ciutadania i en total desús.
L’augment de les dificultats per exercir el dret a vot des de l’exterior s’ha vist
traduït en una davallada de la participació electoral, essent aproximament d’un 31%
en processos electorals d’abans de 2011 i d’una mitjana d’un 5% en les eleccions
posteriors a la reforma, una xifra molt baixa en comparació a la participació dels
residents a Catalunya.
A més, cal destacar que un altre inconvenient del procediment és que aquests
vots des de l’estranger arriben per correu postal i són comptabilitzats per la Junta
Electoral Central, en els 3 dies a posteriors a la celebració de les eleccions, en un
procés que no permet saber del cert si tots els vots emesos arriben i es comptabilitzen. Per exemple, en els darrers comicis del 28A, a data de 10 de maig encara no es
disposava dels resultats de les votacions de la Catalunya exterior.
Si bé, i d’acord amb les dades de l’oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat, es té constància com a exemple, que a Moscou només 1 ciutadà de 125 peticions ha pogut votar en les darreres eleccions, i a Buenos Aires, de 10.394 peticions
de vot pregat només 7.627 persones van poder exercir el dret a vot.
És per motius com aquests que, des de fa anys, diferents moviments reclamen
també una reforma que inclogui millores com la derogació del vot pregat, l’actualització del cens, l’aplicació d’un model mixt de votació, una modificació dels terminis, la millora de la informació electoral i noves mesures de transparència i auditoria
en el procés electoral.
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És necessari acabar amb el vot pregat ja que és un procediment que dificulta la
participació pel sol fet de residir a l’exterior; discriminador, perquè afegeix tràmits
no requerits als residents a Catalunya; i que, en definitiva, limita el dret a participar
en unes eleccions a la ciutadania.
Per tot això, el Parlament de Catalunya:
1. Condemna l’actual limitació del dret a sufragi dels catalans i catalanes residents a l’exterior i constata que aquests han de poder participar plenament en tots
els comicis i iniciatives que es convoquin, garantint així l’exercici democràtic del
dret a vot.
2. Insta al Govern de la Generalitat a fer les gestions oportunes davant el Govern
espanyol perquè aquest:
a) Suprimeixi de manera immediata el sistema de vot pregat, donat que obstaculitza el vot exterior i vulnera el dret a la participació política.
b) Impulsi un nou procediment més senzill i àgil, com és el vot electrònic, que
garanteixi i faciliti de forma efectiva el dret a vot de tots els ciutadans i ciutadanes
catalans a l’exterior.
Palau del Parlament, 13 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

ESMENES PRESENTADES
Reg. 39209, 39239, 39241 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 39209)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre les vulneracions del dret de vot dels ciutadans a
l’exterior (tram. 302-00105/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

Reformar de manera immediata el sistema de vot pregat donat que obstaculitza el
vot exterior, per tal de garantir l’exercici del dret de participació política. Agilitzant
i simplificant els tràmits, la documentació i el punt de votació.
Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 39239)

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre les vulneracions del dret de vot dels ciutadans a
l’exterior (tram. 302-00105/12).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i modificació del punt 1

1. Condemna l’actual limitació del dret a sufragi dels catalans i catalanes residents a l’exterior i Constata que aquests els catalans i catalanes residents a l’exterior
han de poder participar plenament en tots els comicis i iniciatives que es convoquin,
garantint així l’exercici democràtic del dret a vot.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De substitució del punt 2

2. Insta el Govern de la Generalitat a presentar al Parlament de Catalunya:
a. Un projecte de llei amb l’objectiu que esdevingui una proposició de llei del
Parlament per a presentar a les Corts Generals que: (i) suprimeixi de manera immediata el sistema de vot pregat i s’incorporin nous sistemes de votació, de manera
que els residents espanyols a l’estranger puguin exercir sense traves el seu dret fonamental de vot, (ii) estableixi idèntic valor als vots de tots els ciutadans, i (iii) exclogui l’exercici del dret de sufragi a qui hagi incomplert el seu deure constitucional de
col·laborar amb la Justícia i s’hagi fugat, deixant comptes pendents amb aquesta.
b. Presenti un projecte de llei electoral al Parlament de Catalunya que: (i) estableixi idèntic valor als vots de tots els ciutadans i (ii) exclogui l’exercici del dret de
sufragi a qui hagi incomplert el seu deure constitucional de col·laborar amb la Justícia i s’hagi fugat, deixant comptes pendents amb aquesta.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 3

3. El Parlament de Catalunya condemna l’actuació del Govern de la Generalitat
de Catalunya en les eleccions de la Cambra de Comerç de Barcelona, on ha permès
que aquestes hagin tingut lloc sense les garanties establertes en la legislació vigent.
Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 4

4. Insta el Govern de la Generalitat a demanar disculpes a la ciutadania per
haver robat les seves dades personals per crear un cens il·legal i per haver intentat
enganyar als ciutadans fent-los creure que els atorgaven dret de vot en un suposat
referèndum, el qual estava suspès pel Tribunal Constitucional.
Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 5

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que demani
disculpes al Parlament Europeu per l’ús fals i enganyós del terme «Observadors internacionals del Parlament Europeu» per als eurodiputats que van estar a Espanya
el dia 1 d’octubre de manera no institucional.
Palacio del Parlamento, 27 de mayo de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 39241)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les
vulneracions del dret de vot dels ciutadans a l’exterior (tram. 302-00105/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1

1. Condemna les limitacions i els obstacles a l’exercici del dret de sufragi actiu
i passiu dels catalans i catalanes residents a l’exterior i constata que aquests han de
poder participar plenament en tots els comicis i iniciatives que es convoquin, garantint així l’exercici democràtic del dret de vot.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt

1 bis. Constata la necessitat que el Parlament tramiti i aprovi, durant aquesta
legislatura, el projecte de llei de procediment de votació electrònica per als catalans
i catalanes residents a l’estranger.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 2

2. Insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions oportunes davant el Govern
espanyol perquè aquest, en l’àmbit de les seves competències:
a) Suprimeixi de manera immediata el sistema de vot pregat, donat que obstaculitza el vot exterior i vulnera el dret de participació política.
b) Impulsi un nou procediment més senzill i àgil, com és el vot electrònic, que
garanteixi i faciliti de forma efectiva el dret de vot de tots els ciutadans i ciutadanes
catalans a l’exterior.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Punt 21 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat en el
territori
302-00106/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 38165 i 38665 / Admissió a tràmit parcial: Mesa del Parlament, 15.05.2019 i
Presidència del Parlament, 20.05.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació
al Govern sobre la mobilitat en el territori (tram. 300-00130/12).
Moció

El Ministeri de Foment ha confirmat l’entrada en servei aquest 2019 del tram de
via ferroviària Vandellòs-Tarragona de la línia Valencia-Barcelona. Aquesta nova
estructura tindrà uns efectes directes per als usuaris de les estacions de Tarragona,
Salou i Cambrils.
Per altra banda, també es va anunciar que, amb motiu de la implantació del futur
tren EVA, es posarà en servei l’estació de tren d’alta velocitat del Prat de Llobregat
(executada durant les obres de l’AVE Madrid-Barcelona, però que mai havia arribat a utilitzar-se). Aquesta estació de tren connecta amb la línia 9 Sud del metro de
Barcelona, que enllaça amb les dues terminals (T1 i T2) de l’aeroport de Barcelona,
oferint també noves oportunitats per millorar la mobilitat regional.
L’estació del Camp de Tarragona augmentarà previsiblement el seu trànsit ferroviari i, de manera paral·lela, l’estació de Tarragona Ciutat veurà desaparèixer alguns
trens de llarga distància. Com a conseqüència és de preveure un augment de la necessitat de transport entre ambdues estacions.
En relació al transport públic entre la ciutat de Tarragona i l’estació del Camp de
Tarragona, la problemàtica és diversa, tot motivat per la ubicació aïllada d’aquesta
estació dels principals nuclis de població, inclosa la ciutat de Tarragona que dista
uns 14 km. A l’elevat cost del transport en taxi, situant a Tarragona com una de les
ciutats amb el taxi més car, s’afegeixen les serioses mancances per accedir amb vehicle privat per l’elevat cost de l’aparcament. Aquesta situació provoca la lamentable
imatge de multitud de vehicles estacionats irregularment als marges de la carretera
d’accés a l’estació del Camp de Tarragona amb el consegüent risc per als usuaris i
per al trànsit. Per altra banda, el servei de transport amb autocar ofereix unes baixes
freqüències i una llarga durada del trajecte, a més que ni tan sols ofereix connexió
amb l’estació d’autobusos.
Tenint en compte aquesta situació, el Parlament de Catalunya insta el Govern de
la Generalitat a:
1. Establir una connexió directa amb la freqüència necessària entre les estacions
de Tarragona i del Camp de Tarragona amb l’objectiu que sigui confiable per als
usuaris i, si escau, també amb l’estació d’autobusos de Tarragona.
2. Impulsar la modificació de les actuals restriccions del servei de taxi de l’estació de Camp de Tarragona per tal d’aconseguir més disponibilitat i un millor servei
a l’usuari.
3. Habilitar, a l’entorn immediat de l’estació del Camp de Tarragona, zones
d’aparcament gratuït o amb bonificacions per als viatgers, amb capacitat suficient i
en col·laboració amb Renfe.
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4. Optimitzar els recursos per a oferir un millor servei integral de transport a
través de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat al Camp de Tarragona (ATM CdT)
com a ens responsable del transport públic a la zona i estudiar l’ampliació de l’àrea
a integrar.
5. Presentar un calendari actualitzat de la implantació de la T-Mobilitat més enllà de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb concreció de les diferents fases de
desplegament i execució.
6. Donar explicacions en seu parlamentària sobre l’adjudicació dels contractes
públics, i les seves modificacions, per a dur a terme el desplegament i l’execució de
la T-Mobilitat, amb l’objectiu d’aclarir els respectius imports dineraris a càrrec de
les Administracions Públiques.
7. Garantir en tot moment un transport públic de qualitat i capacitat suficient
entre Cambrils, Salou i Tarragona de manera coordinada amb la modificació ferroviària prevista.
8. Sol·licitar formalment al Ministeri de Foment el traspàs dels terrenys alliberats amb la posada en marxa de la variant ferroviària de Vandellòs, necessaris pel
futur Tren-Tram.
9. Presentar, en el termini de 3 mesos, un calendari realista de la planificació del
Tren-Tram, que inclogui els terminis previstos de tramitació i execució fins a la data
d’entrada en servei.
10. Planificar i assegurar la freqüència de trens necessària entre l’estació de Tarragona ciutat i Barcelona per tal que els usuaris puguin comptar amb aquest servei
i es garanteixi la sostenibilitat en el temps d’aquest transport públic un cop entri en
servei la variant ferroviària de Vandellós.
11. Garantir igualment la conservació, com a mínim, de les freqüències actuals
de trens entre les estacions de Tarragona, Altafulla, Torredembarra i Sant Vicenç de
Calders.
12. Iniciar les negociacions amb el Govern d’Espanya perquè es planifiquin nous
serveis Avant que connectin Lleida, Tarragona i Girona amb la futura estació d’alta
velocitat del Prat de Llobregat, a fi de millorar la connexió amb l’aeroport.
13. Iniciar igualment les negociacions amb el Govern d’Espanya perquè es planifiquin nous serveis Avant que connectin Lleida i Saragossa.
Palau del Parlament, 13 de maig de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES
Reg. 39210, 39215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 39210)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat en el territori (tram. 30200106/12).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 12

12. Instar al Govern de l’Estat a estudiar la viabilitat d’establir nous serveis
Avant que connectin Lleida, Tarragona i Girona amb la futura estació d’alta velocitat del Prat de Llobregat, a fi de millorar la connexió amb l’aeroport.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 13

13. Instar al Govern de l’Estat a estudiar la viabilitat d’establir nous serveis que
connectin Lleida i Saragossa.
Palau del Parlament, 22 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 39215)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat en el
territori (tram. 302-00106/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Modificar la situació del taxi amb la unificació del servei a les poblacions del
Camp de Tarragona per tal que es pugui oferir un servei més ampli a l’usuari.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Facilitar que, a l’entorn immediat de l’estació del Camp de Tarragona, es puguin habilitar zones d’aparcament assequible per als viatgers, promogudes per les
administracions locals i, si s’escau, en col·laboració amb ADIF.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Demanar a l’Autoritat del Transport Metropolità el calendari d’implantació
definitiu de la T-Mobilitat, amb concreció de les diferents fases de desplegament i
execució.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 7

7. Garantir en tot moment un transport públic de Qualitat i capacitat suficient
entre Cambrils, Salou i Tarragona una vegada desaparegui el servei ferroviari entre
aquestes poblacions de manera coordinada amb la modificació ferroviària prevista.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

9. Informar de l’estudi informatiu i de l’impacte ambiental del tren lleuger (trentram) que està elaborant FGC, una vegada finalitzat.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació dels punts 12 i 13 que passen a ser un sol punt

12-13. Seguir demanant al Govern de l’Estat que, en la planificació dels serveis
d’alta velocitat que es puguin implantar en la futura estació d’alta velocitat del Prat,
es contemplin els serveis amb Lleida, Tarragona i Girona, i que aquests siguin també tinguts en compte en la millora dels serveis d’alta velocitat amb nous serveis entre
Lleida i Saragossa i en la configuració del servei Eva de low cost.
Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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