
PLE
DOSSIER

Sessió 42, dimecres 6 de setembre de 2017

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el dia 6 de setembre, a les 10.00 h).

2. Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels serveis 
de transport de viatgers en vehicles fins a nou places. Tram. 203-00012/11. Govern de 
la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text pre-
sentat: BOPC 492, 14).

3. Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. 
Tram 202-00061/11. Grup Parlamentari Junts pel Sí, Grup Parlamentari Socialista i 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat de totalitat i, si escau, votació 
de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 472, 26).

4. Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social. Tram. 202-
00034/11. Comissió de Treball. Debat i votació del dictamen de la comissió, de les 
esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Ga-
ranties Estatutàries (dictamen: BOPC 481,3; dictamen del Consell de garanties Esta-
tutàries: BOPC 496,44)

5. Proposició de llei contra l’abús bancari. Tram. 202-00054/11. Grup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat de totalitat i votació de 
l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 384, 20).

6. Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya. Tram. 261-
00001/11. Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 498).

7. Interpel·lació al Govern sobre el decreixement. Tram. 300-00203/11. Grup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les competències atribuïdes pel Decret 108/2017 al 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Tram. 300-00207/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el model d’instituts escola. Tram. 300-00204/11. Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la crisi del sector de la fruita. Tram. 300-00205/11. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari. Tram. 300-00206/11. Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la situació del turisme. Tram. 300-00208/11. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística. Tram. 302-00180/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.
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14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur decret de menjadors 
escolars. Tram. 302-00181/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat 
i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els reptes de la política de 
seguretat. Tram. 302-00182/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació 
catalans. Tram. 302-00183/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desprotecció social. Tram. 
302-00184/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge. 
Tram. 302-00185/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 6 DE SETEMBRE DE 2017, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la segregació escolar. 

Tram. 310-00274/11. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament de la 
hisenda pròpia. Tram. 310-00278/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’inici del curs esco-
lar 2017-2018. Tram. 310-00279/11. Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la represa de les emi-
ssions per freqüència modulada del canal iCat. Tram. 310-00280/11. Marta Rovira i 
Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió comunica-
tiva del Departament d’Interior amb relació als atemptats de Barcelona i Cambrils 
del 17 d’agost. Tram. 310-00272/11. Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions en ma-
tèria d’LGBTI. Tram. 310-00275/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió del dret de 
manifestació. Tram. 310-00276/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els drets del col·lectiu 
LGBTI. Tram. 310-00277/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les garanties demo-
cràtiques. Tram. 310-00273/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari So-
cialista. Substanciació.

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

la situació política i social. Tram. 317-00186/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00184/11. Xavier García Albiol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00185/11. Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00183/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00182/11. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans. Substanciació.

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00187/11. Lluís M. Corominas i Díaz, 
del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 2 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost, de mesures urgents per a 
l’ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles  
fins a nou places
203-00012/11

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 68035 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.08.2017

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 d’agost de 2017, ha 
pres coneixement del Decret llei 5/2017, d’1 d’agost, de mesures urgents per a l’orde-
nació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places, publicat al 
DOGC 7426, 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 
4 d’agost de 2017.

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 1 d’agost de 2017, s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, s’aprova la iniciativa SIG-

17TES0729 - Projecte de decret llei de mesures urgents per a l’ordenació dels ser-
veis de transport de viatgers en vehicles fins a nou places.»

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

Decret Llei 5/2017, d’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació 
dels serveis de transport de viatgers en vehicles fins a nou places

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

d’acord amb el que estableix l’article 67.6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent

Decret Llei

Preàmbul

I
El transport de viatgers que es desenvolupa íntegrament pel territori de Cata-

lunya mitjançant vehicles de fins a nou places ha estat regulat mitjançant la Llei 
12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjan-
çant vehicles de motor i, especialment, per la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.

Aquestes normes, dictades en exercici de la competència exclusiva atribuïda a la 
Generalitat de Catalunya per l’Estatut en el seu article 169, centren el seu àmbit de 
regulació, quant al transport de viatgers en vehicles fins a nou places, en la modali-
tat del servei de taxi.

Una altra modalitat de transport de viatgers amb aquesta tipologia de vehicles, el 
lloguer de vehicles amb conductor, no té fins ara una regulació específica en l’àmbit 
de Catalunya.

L’evolució d’ambdues activitats els darrers temps, derivada molt especialment de 
les modificacions legislatives impulsades des de l’Administració General de l’Estat, 
ha portat a una situació que, a data d’avui, requereix de l’adopció urgent de mesu-
res per part del Govern, amb la finalitat d’incidir en l’ordenació d’aquests serveis de 
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transport de viatgers, de forma que restin garantits, especialment els drets dels usua-
ris però també un correcte desenvolupament de la mobilitat amb aquests tipus de ve-
hicles, i, en general, la seguretat jurídica de l’entorn en el qual es presten els serveis.

El servei de taxi i el de lloguer de vehicles amb conductor estan definits i confi-
gurats legalment per atendre diferents demandes de transport de viatgers tot i que, 
com és notori, poden tenir punts de contacte i confluir, de vegades, en mercats de 
característiques anàlogues.

En un cas, el del servei de taxi, adreçat a un ampli univers d’usuaris, es troba re-
gulat de forma intensa per les administracions públiques de forma que el seu nivell 
d’oferta, determinades condicions de prestació del servei, de la jornada de conduc-
ció, de la formació que han d’acreditar els conductors, o el regim tarifari aplicable 
estan regulats de forma exhaustiva.

D’aquesta manera el taxi es configura com un element més de la mobilitat, espe-
cialment en entorns urbans i metropolitans, en els quals conviu amb els mitjans de 
transport públic col·lectiu i els complementa.

En l’altre cas, el del lloguer de vehicles amb conductor, la regulació no presenta 
el mateix grau d’intensitat que el que s’ha exposat respecte al servei de taxi, però sí 
que es configura des del punt de vista normatiu de manera que determinats aspec-
tes, i fonamentalment els vinculats al nivell d’oferta i al règim de contractació dels 
serveis, garanteixin la no interferència, en termes d’ordenació de la mobilitat, amb 
altres modes de transport de viatgers, i, lògicament, amb el del taxi.

II
Aquest Decret llei conté un conjunt de mesures urgents d’ordenació dels ser-

veis de transport de viatgers en vehicles fins a nou places, específicament els que 
es realitzen en la modalitat de lloguer de vehicles amb conductor, a l’empara de les 
autoritzacions denominades VTC, que tenen com a finalitat comuna aportar segu-
retat jurídica al correcte desenvolupament d’aquesta activitat, d’una banda des de 
la perspectiva de la titularitat i règim de transmissió de les pròpies autoritzacions, 
per evitar situacions de caràcter especulatiu, i, de l’altra, des de la vinculada amb la 
contractació del servei, que s’ha de dur a terme en les condicions fixades legalment, 
i amb procediments més d’acord amb una administració electrònica.

En primer lloc, el Decret llei preveu que la transmissió de les autoritzacions 
VTC domiciliades a Catalunya resta condicionada al fet que el cedent sigui titular 
de l’autorització des d’un període no inferior a dos anys, comptadors des de la data 
d’atorgament efectiu de l’autorització al seu favor.

Amb aquesta mesura es pretén reaccionar de forma immediata a determinades 
situacions, ja constatades, que fan que determinades empreses accedeixin a la ti-
tularitat d’aquestes autoritzacions no ja amb l’objectiu de realitzar l’activitat, sinó 
simplement per transmetre-les de manera immediata amb una finalitat clarament 
especulativa.

La condició d’haver de ser titular almenys durant dos anys, per poder transme-
tre l’autorització, no ha de constituir cap barrera per a aquelles empreses que efec-
tivament tinguin com a finalitat la de prestar el servei amb un cert compromís de 
continuïtat.

En segon terme, en el marc de la millora de la gestió en termes de simplifica-
ció administrativa i implantació de l’Administració electrònica, es crea un Registre 
electrònic de comunicacions en l’àmbit de prestació dels serveis de transport de viat-
gers en vehicles fins a nou places.

Es tracta d’adoptar una mesura que permeti, mitjançant la corresponent inscrip-
ció digital, disposar de les eines d’informació i tractament de dades necessàries per 
a la gestió del sistema de forma que faciliti la gestió de les empreses i la tasca de 
control de l’Administració.

Així mateix, en els termes que es configura la comunicació, resten definits els 
contorns de la contractació prèvia del servei de lloguer de vehicles amb conductor, 
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per evitar que en la pràctica siguin desvirtuats i això incideixi negativament en el 
correcte desenvolupament de l’activitat.

Es tracta, en definitiva, de garantir que els vehicles amb autorització VTC no 
captin viatgers circulant per les vies públiques o mentre estiguin estacionats en els 
llocs de concentració i generació de demanda de serveis de transport de viatgers 
com són els ports, els aeroports, les estacions ferroviàries i, en general, els que de-
termini l’autoritat local corresponent, inclòs l’àmbit d’influència que així mateix 
s’hagi determinat.

Una altra mesura que ha de contribuir a garantir el compliment d’aquesta regu-
lació en matèria de contractació prèvia dels serveis de lloguer de vehicles amb con-
ductor és l’exigència que s’identifiquin externament mitjançant el distintiu fixat pel 
Decret llei.

Aquesta identificació dels vehicles autoritzats permet que es doni més visibilitat 
a l’usuari dels mitjans de transport i, d’altra banda, es faciliti la tasca dels agents 
d’inspecció i l’efectivitat de l’actuació inspectora i de control en la lluita contra l’in-
trusisme.

La regulació es completa amb les mesures sancionadores corresponents, projec-
tades en termes que, sempre de forma proporcional a la gravetat de la infracció, els 
imports dels les sancions siguin adequats i suficients per dissuadir els potencials in-
fractors, i per tant garantir la finalitat correctora que els dona raó de ser.

III
La urgència de la regulació continguda en aquest Decret llei es fonamenta en 

la necessitat que Catalunya es doti d’un instrument normatiu que permeti projec-
tar de forma adequada i immediata les seves competències en matèria de transport 
de viatgers sobre l’activitat de lloguer de vehicles amb conductor en els aspectes 
enunciats.

En cap cas una mesura d’aquest tipus pot trobar la seva justificació en un conflicte 
entre professionals, però tampoc es pot obviar la situació generada com a conseqüèn-
cia de l’evolució descrita, i la consegüent necessitat d’adoptar mesures que contri-
bueixin a mitigar l’alarma social creada, que puntualment s’ha traduït en problemes 
d’ordre públic, dels quals en són sempre perjudicades les persones usuàries dels res-
pectius serveis.

La necessitat d’una intervenció legislativa immediata que garanteixi els objec-
tius descrits justifica que el Govern faci ús de la facultat legislativa excepcional del 
decret llei reconeguda a l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, ja que 
es dona el supòsit de fet que l’habilita, és a dir, la necessitat extraordinària i urgent.

Aquesta necessitat extraordinària i urgent respon a la identificació concreta de la 
situació fàctica conjuntural exposada, que ha evolucionat els darrers temps de ma-
nera difícilment previsible en el seu moment, la qual cosa requereix, davant el buit 
normatiu existent derivat de la manca de regulació de la Generalitat del lloguer de 
vehicles amb conductor, d’una intervenció normativa per part del poder executiu per 
fer front als objectius de governabilitat.

Els objectius de governabilitat que convergeixen en aquest tema requereixen d’a-
quest tractament normatiu: es tracta de la pròpia ordenació de la mobilitat en el seu 
conjunt, i del transport de viatgers en vehicles de fins a nou places, però també de la 
regulació d’un mercat en el qual conflueixen, com hem assenyalat, altres modalitats 
de transport i, especialment, el vinculat amb el sector del taxi, sense oblidar la ne-
cessària garantia dels drets de les persones usuàries a comptar amb uns mitjans de 
transport al seu abast que s’ajustin, en el seu funcionament, a les normes establertes.

En aquest aspecte, totes i cadascuna de les mesures previstes en aquest Decret 
llei tenen una relació directa i congruent amb la situació descrita i els termes en què 
es vol afrontar des del Govern.
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Atès que el decret llei és un recurs extraordinari i que, per tant, se n’ha de fer un 
ús limitat a les situacions que realment mereixen la consideració d’urgents i conve-
nients, i que la present disposició abasta aquells aspectes estrictament necessaris per 
poder ordenar de forma adequada l’activitat de transport de viatgers en vehicles fins 
a nou places en la modalitat de lloguer de vehicles amb conductor; 

Vist que l’aprovació d’aquest Decret llei no exclou en cap cas la necessitat de fer 
una regulació completa de l’activitat de transport de viatgers que es presta mitjan-
çant vehicles de lloguer amb conductor, que desenvolupi tots els aspectes normatius 
que han de definir aquesta activitat; 

En virtut del que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern (DOGC 5256, de 12.11.2008); 

Per tot això exposat, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat i 
d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1. Transmissió de les autoritzacions VTC
La transmissió de les autoritzacions domiciliades a Catalunya que habiliten per a 

la prestació de serveis de transport de viatgers en la modalitat de lloguer de vehicles 
amb conductor (VTC) resta condicionada al fet que el cedent sigui titular de l’auto-
rització des d’un període no inferior a dos anys, comptadors des de la data d’atorga-
ment efectiu de l’autorització al seu favor.

Article 2. Registre electrònic de comunicacions dels serveis de lloguer 
de vehicles amb conductor
1. Es crea el Registre electrònic de comunicacions en l’àmbit de prestació dels 

serveis de transport de viatgers en vehicles fins a nou places, d’acord amb el que 
s’estableix en aquest Decret llei, amb la denominació de Registre electrònic de co-
municacions dels serveis de lloguer de vehicles amb conductor.

Aquest Registre és gestionat pel departament competent en matèria de trans-
ports.

2. Les empreses titulars d’autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor 
residenciades a Catalunya han de comunicar al Registre esmentat, amb caràcter pre-
vi a la seva realització, la prestació dels serveis de transport de viatgers realitzats a 
l’empara d’aquesta autoritzacions VTC.

La comunicació ha d’acreditar la contractació prèvia del servei en la forma pre-
vista per la normativa reguladora d’aquesta activitat, és a dir, sense que en cap cas 
empari la captació de viatgers circulant per les vies públiques o mentre estiguin es-
tacionats en els llocs de concentració i generació de demanda de serveis de transport 
de viatgers com són els ports, els aeroports, les estacions ferroviàries i, en general, 
els que determini l’autoritat local corresponent, inclòs l’àmbit d’influència que així 
mateix s’hagi determinat.

La comunicació ha d’incorporar les dades pertinents identificadores del contrac-
te formalitzat o, en el seu cas, del full de ruta del servei, i, en concret, el nom i nú-
mero de document nacional de identitat o identificació del codi fiscal de l’arrendador 
i l’arrendatari; el lloc i la data de formalització del contracte; el lloc, data i hora en 
què ha de començar el servei i el lloc i data en què ha de concloure; la matrícula del 
vehicle; així com la resta de les circumstàncies establertes, si s’escau, per l’Adminis-
tració o que lliurement acordin les parts.

No obstant el disposat en el paràgraf anterior, es pot ometre la identificació del 
lloc de realització del servei quan el contracte indiqui expressament que aquest lloc 
serà lliurement determinat pel client durant la prestació del servei.

3. La comunicació prevista en aquest article ha de ser duta a terme també per les 
empreses titulars d’autoritzacions VTC residenciades fora de Catalunya quan esti-
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guin prestant serveis a Catalunya en els termes previstos a l’article 182.5 del Reial 
decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’or-
denació dels transports terrestres.

Article 3. Identificació dels vehicles que presten servei de transport de 
viatgers a l’empara d’autoritzacions VTC
1. Els vehicles amb autorització de lloguer de vehicles amb conductor de la sèrie 

VTC domiciliats a Catalunya han de disposar d’un distintiu, que indica la classe de 
l’autorització i any i mes de la seva caducitat, coincidint amb el visat de l’autoritza-
ció, d’acord amb el format que figura a l’annex d’aquest Decret llei.

2. Aquest distintiu ha de ser col·locat de forma que resulti visible en la part infe-
rior dreta del parabrisa davanter del cotxe.

3. El distintiu és lliurat a l’empresa titular de l’autorització VTC pels serveis 
territorials de transports competents per a l’atorgament d’aquesta autorització, un 
cop acreditat que és titular d’autoritzacions domiciliades a Catalunya i en el mateix 
nombre d’aquestes.

4. A aquests efectes, les empreses han de sol·licitar el distintiu en el termini de 
dos mesos a comptar des de la data d’entrada en vigor d’aquest Decret Llei al servei 
territorial competent.

La recollida del distintiu la podrà fer un representant de l’empresa o d’una asso-
ciació representativa del sector degudament acreditada a aquests efectes.

5. La pèrdua o deteriorament del distintiu donarà lloc a la seva reposició, per la 
qual cosa caldrà sol·licitar un nou exemplar al servei territorial competent.

Article 4. Règim sancionador
1. La prestació de serveis de transport de viatgers a Catalunya a l’empara d’una 

autorització de lloguer amb conductor atorgada en una altra comunitat autònoma 
que incompleixi el percentatge establert per prestar servei fora del seu territori cons-
titueix una infracció molt greu que se sanciona amb una multa de 4000 euros.

A aquests efectes s’entendrà, en tot cas, que un vehicle no ha estat utilitzat ha-
bitualment per prestar serveis destinats a atendre necessitats relacionades amb el 
territori de la comunitat autònoma en què es troba domiciliada l’autorització que 
l’empara, quan el 20% o més dels serveis duts a terme amb aquest vehicle dins un 
període de tres mesos no hagi transcorregut, ni tan sols parcialment, pel dit terri-
tori.

2. L’incompliment de l’obligació de comunicar al Registre electrònic la realitza-
ció del servei en la forma indicada en l’article 2 i en la disposició addicional d’aquest 
Decret Llei constitueix una infracció lleu, que se sanciona amb una multa de fins a 
1000 euros.

3. L’incompliment de l’obligació de dur el distintiu en la forma indicada en l’ar-
ticle 3 d’aquest Decret llei constitueix una infracció greu, que se sanciona amb una 
multa de 2000 euros.

Disposició addicional. Registre electrònic de comunicacions dels serveis 
de taxi
Les empreses titulars de llicències i autoritzacions de taxi residenciades a Ca-

talunya han de comunicar al Registre previst a l’article 2 d’aquest Decret llei, amb 
caràcter previ a la seva realització, la prestació dels serveis de taxi quan la recollida 
de passatgers es dugui a terme fora del terme del municipi per al qual se’ls ha ator-
gat la llicència o en el qual, si escau, s’hagin expedit les autoritzacions pertinents 
per a la prestació de serveis de caràcter interurbà, en els termes previstos a l’article 
22.2 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, i en l’Ordre d’1 d’agost de 1986, per 
la qual es regula la recollida de viatgers pels vehicles de servei públic discrecional 
de capacitat inferior a deu places, en els ports i aeroports de Catalunya.
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Disposició transitòria
Mentre no estigui operatiu el Registre electrònic de comunicacions creat en 

aquest Decret llei, la prestació dels serveis de lloguer de vehicles amb conductor i 
de taxi a què es refereixen l’article 2 i la disposició addicional d’aquest Decret llei, 
respectivament, s’ha d’acreditar amb els documents en suport físic en la forma pre-
vista en la normativa aplicable en cada cas.

Disposicions finals

Primera. Desplegament
S’autoritza la persona titular del departament competent en matèria de transports 

perquè dicti els actes i les disposicions reglamentàries que es considerin necessàries 
per al desplegament d’aquest Decret llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, a excepció de les mesures sancionadores previstes 
en els apartats 2 i 3 de l’article 4, que entraran en vigor als dos mesos de la seva 
publicació.

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

Barcelona, 1 d’agost de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya; Josep 

Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Annex
Distintiu identificador dels vehicles amb autorització VTC

 

Antecedents del Decret llei
1. Informe justificatiu de la necessitat extraordinària i urgent del Projecte de de-

cret llei pel qual s’adopten mesures urgents per a l’ordenació dels serveis de trans-
port de viatgers en vehicles fins a nou places.

2. Informe jurídic.

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

Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat
202-00061/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP SOC, GP CSP

Reg. 65581 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

El text ha estat publicat en el BOPC 472, pàgina 26, del 20 de juliol de 2017.

ESMENA A LA TOTALITAT

Reg. 68372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 68372)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del 
Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat (tram. 202-
00061/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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Punt 4 | Debat i votació

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social
202-00034/11

ESMENES SUBSEGÜENTS AL DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES

ESTATUTÀRIES

Reg. 68347, 68351, 68391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 68347)

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

amb el que estableix l’article 120 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb relació 
a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 
202-00034/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió de l’apartat segon de la disposició transitòria primera

Disposicions transitòries
Primera. Incorporació progressiva de funcions
1. S’han de determinar, per mitjà d’un decret, les funcions que s’han d’incorporar 

progressivament a l’Agència Catalana de Protecció Social i, si escau, la correlativa 
supressió o modificació de les unitats administratives afectades.

2. L’Agència Catalana de Protecció Social, per a dotar-se del personal necessa-
ri per a dur a terme les tasques que li són pròpies, ha de tenir en una consideració 
especial el personal que acrediti experiència en el sistema de seguretat social i de 
protecció social.

2. Els funcionaris que passen a formar part de l’Agència Catalana de Protecció 
Social romanen en situació de servei actiu en llur cos o escala d’origen, amb tots els 
drets inherents a aquesta situació.

3. El personal laboral que passa a formar part de l’Agència Catalana de Protecció 
Social s’integra en la relació de llocs de treball de personal laboral de l’Agència amb 
els mateixos drets i les mateixes obligacions que tenia fins aleshores.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ 

QUE ES POT (REG. 68351)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscu-

biela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 
amb el que estableix l’article 120 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb 
relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social 
(tram. 202-00034/11).
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Esmena 1
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió d’un incís al paràgraf desè de l’exposició de motius

«[...] Aquest context no es pot abstreure dels debats que s’han generat aquests 
darrers anys al voltant de la necessitat de vertebrar polítiques integrals en matèria 
de protecció social i de la necessitat que aquestes polítiques siguin executades des 
de la proximitat als ciutadans i a les realitats socioeconòmiques que els envolten. 
En aquest sentit s’ha pronunciat, per exemple, el Síndic de Greuges de Catalunya 
en l’informe «Propostes amb relació a l’atur dels majors de 45 anys», en què exposa 
la necessitat de definir polítiques integrals de protecció pel que fa a l’atur de llarga 
durada i situa la persona en el centre del sistema. L’ens que es proposa ha de poder 
assumir progressivament aquesta visió integral de la protecció social per mitjà de les 
competències que puguin correspondre en cada moment a la Generalitat, sens perju-
dici de territorialitzar-ne la gestió per mitjà de les administracions locals. En aquest 
sentit, les competències actuals i les que puguin ésser assumides per la Generalitat 
en matèria de protecció social en el marc del procés polític actual han d’ésser assu-
mides per l’agència que es crea amb aquesta llei. [...]»

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del darrer apartat del paràgraf desè de l’exposició de motius

«[...] En aquest sentit, les competències actuals i les que puguin ésser assumides 
per la Generalitat en matèria de protecció social en el marc del procés polític actual 
han d’ésser assumides per l’agència que es crea amb aquesta llei.

En aquest sentit, les competències de la Generalitat en matèria de protecció so-
cial han d’ésser assumides per l’agència que es crea amb aquesta llei.»

Esmena 3
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió d’un incís al paràgraf dotzè de l’exposició de motius

«[...]. La protecció social al nostre entorn socioeconòmic presenta dos models 
organitzatius: en un la gestió correspon als departaments governamentals, i en l’al-
tre, a agències diferenciades dels departaments, amb personalitat jurídica pròpia, 
capacitat patrimonial, suficiència financera i plena autonomia per a complir llurs 
funcions. Aquest darrer és el model pel qual vol optar aquesta llei amb la creació de 
l’Agència Catalana de Protecció Social, un necessari organisme autònom adminis-
tratiu que ha de gestionar les prestacions de protecció social de què la Generalitat 
tingui en cada moment la competència i executar les prestacions que els diversos 
ens responsables de cadascun dels àmbits de la protecció social prescriguin. [...]»

Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’un incís al paràgraf catorzè de l’exposició de motius

«La Llei es dicta d’acord amb l’article 150 de l’Estatut d’autonomia, fent ús de les 
competències exclusives d’autoorganització de la Generalitat, en el marc dels títols 
competencials previstos en l’article 165 i 166 de l’Estatut en relació a l’article 149.1. 
17 de la Constitució Espanyola.»

Esmena 5
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió d’un incís al paràgraf quinzè de l’exposició de motius

«[...] El capítol I crea l’Agència Catalana de Protecció Social, en regula la natu-
ralesa jurídica com a organisme autònom administratiu dependent del departament 
competent en matèria de protecció social i que ret comptes al Parlament, i li atribu-
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eix les funcions de l’àmbit de competència de la Generalitat. En aquest sentit, cal 
destacar que en el model de gestió que es proposa el pagament de prestacions eco-
nòmiques i la prestació dels serveis corresponen a l’Agència Catalana de Protecció 
Social, i també la recaptació dels recursos que li puguin pertocar en cada moment. 
De la mateixa manera, l’exercici de les funcions i les competències relatives a les 
prestacions sanitàries resideix en tots els casos en el Servei Català de la Salut, atès 
el caràcter universal d’accés a la salut, que fa innecessari mantenir el sistema d’as-
segurament per mitjà de l’Agència Catalana de Protecció Social.[...]»

Esmena 6
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió d’un incís de la lletra b de l’apartat primer de l’article 3

«Article 3. Funcions
3.1. Les funcions de l’Agència Catalana de Protecció Social són les següents: 
b) Gestionar d’una manera centralitzada les prestacions que integren els instru-

ments de protecció social que en cada moment siguin competència de la Generalitat 
i els que li atribueix aquesta llei, sens perjudici de les funcions prescriptores dels ens 
i departaments de la Generalitat amb competència material en els diversos vessants 
de la protecció social.»

Esmena 7
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió d’un incís a la lletra b de l’apartat tercer de l’article 14

«Article 14. Mitjans i recursos econòmics
[...]
3. Els recursos econòmics de l’Agència Catalana de Protecció Social són cons-

tituïts per: 
[...]
b) Els recursos derivats de l’exercici de la funció recaptadora de les contribucions 

al sistema de protecció social que es puguin definir en el marc de les competències 
que en cada moment tingui atribuïdes la Generalitat.»

Esmena 8
GP Socialista, GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat segon de la disposició transitòria primera

«Disposicions transitòries
Primera. Incorporació progressiva de funcions
[...]
2. L’Agència Catalana de Protecció Social, per a dotar-se del personal necessa-

ri per a dur a terme les tasques que li són pròpies, ha de tenir en una consideració 
especial el personal que acrediti experiència en el sistema de seguretat social i de 
protecció social.»

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2017
Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 68391)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 120 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
Catalana de Protecció Social (tram. 202-00034/11).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional 

Disposició addicional. Caràcter d’entitat col·laboradora dins el Sistema Nacio-
nal de la Seguretat Social

1. L’Agència Catalana de Protecció Social haurà de dur a terme tots els tràmits 
necessaris per tal que, en el termini màxim de tres mesos, esdevingui efectivament 
una entitat col·laboradora dins el Sistema Nacional de la Seguretat Social, segons el 
previst al Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs 
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Punt 5 | Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat

Proposició de llei contra l’abús bancari
202-00054/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 56319 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

El text de la Proposta ha estat publicat en el BOPC 384, pàgina 20, del 13 d’abril 
de 2017.

ESMENA A LA TOTALITAT

Reg. 60476 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 60476)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei 
contra l’abús bancari (tram. 202-00054/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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Punt 6 | Debat i votació del dictamen de la Comissió

Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
261-00001/11

A la Mesa del Parlament
La Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya, en la sessió tinguda el 

29 d’agost de 2017, d’acord amb l’article 66.6 del Reglament del Parlament, acorda 
d’emetre el següent:

Dictamen
Índex
I. Antecedents
II. Composició i treballs de la Comissió
III. Pla de treball aprovat per la Comissió
IV. Conclusions i recomanacions

N de la R.: El Dictamen de la Comissió ha estat publicat en el BOPC 498, pàgina 31, 
de l’1 de setembre de 2017

IV. Conclusions i recomanacions

1. Els treballs de la comissió
1.1. La responsabilitat dels membres de la Comissió d’Investigació sobre l’Ope-

ració Catalunya, constituïda al Parlament de Catalunya, és d’intentar aclarir l’exis-
tència i l’abast dels fets constitutius de l’anomenada «Operació Catalunya», i deter-
minar com han succeït, per demanar-ne responsabilitats polítiques i concloure si 
també hi pot haver responsabilitats penals, que caldria investigar pertinentment en 
l’àmbit judicial.

1.2. Els objectius que es va marcar la Comissió no han pogut ésser complerts per 
la incompareixença de molts dels testimonis citats, principalment a causa del boicot 
i el menyspreu al Parlament de Catalunya que han expressat alguns testimonis i a 
causa del pacte de silenci existent entre els membres del Govern espanyol, el poder 
judicial i els cossos policials implicats en l’Operació Catalunya.

La Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya ha patit un intent delibe-
rat de boicot per part dels diversos compareixents que han decidit no atendre els re-
queriments de compareixença formulats pel Parlament, aprovats per la majoria dels 
representants del poble de Catalunya, i han obstaculitzat així els objectius per als 
quals fou creada aquesta comissió.

La Comissió ha patit un intent deliberat de boicot polític també per part dels 
grups parlamentaris de Ciutadans, del Partit Popular de Catalunya i Socialista.

La no-implicació d’aquests grups parlamentaris per assistir a la Comissió, en 
compliment de l’acord adoptat pel Parlament, concretat en el Pla de treball de la Co-
missió, posa en relleu la manca de voluntat per a investigar uns fets que atempten 
directament contra l’essència de la democràcia.

1.3. Cal constatar la manca de voluntat del Govern del Partit Popular de col·labo-
rar en l’aclariment d’uns fets molt greus en un estat democràtic i de dret, tenint en 
compte que en la vessant política de l’Operació Catalunya hi apareixen els màxims 
representants del govern actual, el president i la vicepresidenta, i també, com un 
dels actors principals, l’exministre Jorge Fernández Díaz, actualment membre del 
Congrés dels Diputats.

Cal constatar també la voluntat d’obstruccionisme a la tasca del Parlament de 
Catalunya, que es manifesta en el simple fet de demanar, per part del Govern es-
panyol, un dictamen al Consell d’Estat per a resoldre la pertinència d’atendre els 
requeriments de compareixença formulats per un parlament autonòmic, i voler-hi 
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encabir no només els càrrecs polítics i de l’Administració en actiu, sinó també els 
que van tenir una alta responsabilitat en el passat i qualsevol membre dels cossos i 
forces de seguretat de l’Estat en actiu o en qualsevol altra situació administrativa.

Aquest bloqueig es manifesta també amb relació a la documentació demanada 
pel Parlament de Catalunya a diferents organismes de l’Estat, bàsicament depen-
dents del Ministeri de l’Interior.

1.4. És un deure denunciar i fer investigar si les persones que han estat cridades 
per acord de comissió a comparèixer com a testimonis, i que han estat citades amb 
reiteració i amb l’advertiment corresponent, incorren en el delicte de desobediència 
que tipifica l’article 502.1 del Codi penal.

2. La naturalesa de l’operació
2.1. L’Operació Catalunya és una conspiració per a intentar frenar la dissidència 

política a Catalunya, i particularment el moviment independentista, conspiració que 
s’ha dut a terme, almenys, durant els anys en què Jorge Fernández Díaz (2011-2017) 
ha estat ministre de l’Interior espanyol.

Es concreta en un seguit d’actuacions de caràcter polític, policial i d’intel·ligència 
que han buscat reduir el suport social de l’independentisme en tant que opció políti-
ca mitjançant la desacreditació.

La naturalesa d’aquesta operativa, per tant, és «reputacional». El que es pretenia 
era associar en l’imaginari col·lectiu de la societat catalana i espanyola un moviment 
polític legítim, democràtic i pacífic, com l’independentista, amb pràctiques fraudu-
lentes. Per això, i de manera específica, el que es buscava era associar els líders po-
lítics i cívics independentistes amb la corrupció.

2.2. La lògica sinistra que hi ha al darrere és, per tant, simple. Si la població de 
Catalunya pensa que els qui lideren el moviment independentista estan lligats a ca-
sos delictius, tot el que defensen –projecte i idees– queda invalidat. D’aquesta ma-
nera, s’atempta contra les bases ètiques i morals del moviment i, en conseqüència, 
molts ciutadans que poden assumir aquest plantejament com a seu l’abandonen.

Com que, per als ideòlegs d’aquesta operació, el moviment independentista és pi-
ramidal –de dalt a baix–, la voluntat de criminalitzar-lo passava per les imputacions, 
sospites i calúmnies a determinades cares visibles del moviment. La idea que inspira 
totes les accions és que «tallant» els caps es desballesta la resta.

Per fer-ho es creaven informes policials que es construïen basant-se en la barreja 
d’informacions falses amb dades obtingudes de manera fraudulenta i amb elucubra-
cions de procedència ambigua o anònima, amb la idea final de fabricar un relat que 
donés aparença de cas autèntic i contrastat per a poder traslladar-lo posteriorment a 
la premsa o poder judicialitzar-lo.

2.3. Seguint aquesta metodologia d’actuació, s’ha perseguit polítics, com Artur 
Mas, Oriol Junqueras o Xavier Trias, entre d’altres, però també lideratges de la so-
cietat civil, com Carme Forcadell, aleshores presidenta de l’Assemblea Nacional 
Catalana. I no es pot descartar en cap cas que la llista de persones investigades i 
espiades sigui molt superior. Segurament, s’hi poden incloure totes les persones que 
hagin tingut un paper destacat en aquest procés.

Amb tot, es pot assegurar que es tracta d’una causa general contra l’independen-
tisme en la qual no s’han perseguit pràctiques sinó persones, no s’ha manat investi-
gar fets sinó noms.

L’Operació Catalunya, com a exercici de guerra bruta dut a terme en ple segle 
xxi, té un caràcter essencialment difamatori. Òbviament no es planteja la violència 
física, però sí l’atac al prestigi social de determinades persones. En conseqüència, 
per tant, es duu a terme sobretot en espais mediàtics.

2.4. Es pot concloure, en definitiva, que s’han inventat o intentat inventar proves i 
crear casos inexistents. Però també es pot asseverar que determinades informacions 
relacionades amb casos concrets han estat silenciades i amagades al llarg dels anys, 



PlE 42
6 de setembre de 2017

Dossier 18

mentre hi havia a Catalunya un determinat context polític (marc autonomista i in-
dependentisme minoritari), i que només s’han fet públiques i perseguit quan aquest 
context ha canviat (creixement del suport al dret de decidir i a la independència). 
Això també és Operació Catalunya.

Tampoc no es pot descartar que determinades informacions personals hagin ser-
vit per a exercir algun tipus de xantatge polític a determinades persones, com s’ha 
denunciat en algun cas.

2.5. L’interès real, doncs, no és en cap cas posar fi a la corrupció política existent, 
i als determinats casos que es puguin haver donat a Catalunya, sinó que és estricta-
ment partidista. El que es perseguia era afavorir determinats interessos polítics con-
tra la independència de Catalunya.

2.6. Les gravacions fetes al despatx del ministre Jorge Fernández Díaz deixen 
absolutament clar que la reunió entre el ministre i el director de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya, Daniel de Alfonso, estava marcada per la convocatòria de la consulta 
del 9 de novembre de 2014. El dictamen fet per la Fiscalia de Madrid sobre les gra-
vacions deixa clar que «de lo que hablan el ministro y De Alfonso no deja de ser un 
intercambio de ideas y estrategias políticas, una recopilación de posibles casos de 
corrupción que pueden afectar políticamente a determinados sectores de ideología 
independentista».

Es considera provat, un cop escoltades les gravacions publicades, que les reu-
nions entre Fernández Díaz i De Alfonso tenien l’objectiu de conspirar per tal d’in-
fluir en la conjuntura política catalana.

Les gravacions deixen absolutament clar que hi havia la intenció d’influir en l’opi-
nió pública des del Ministeri de l’Interior mitjançant titulars i notícies infundades.

Es constata que aquestes maniobres per a publicar informació falsa tenien com a 
objectiu desacreditar polítics i partits independentistes, i és en aquest context en què 
cal situar l’acusació falsa sobre els comptes corrents de Xavier Trias i les investiga-
cions prospectives sobre Oriol Junqueras.

Es constata que aquestes maniobres per a publicar informació falsa tenien també 
com a objectiu desacreditar Podem, i és en aquest context en què cal situar l’anome-
nat «Informe PISA» i el document fals de pagament de l’Euro Pacific Bank a Pablo 
Iglesias.

2.7. En definitiva, els instruments que té l’Estat al seu abast s’han posat al servei 
d’una conxorxa. Per això es pot dir que la Comissió s’ha trobat davant d’un exercici 
clar de guerra bruta. És a dir, pràctiques il·legals i il·legítimes dutes a termes per de-
terminades estructures fonamentals de l’Estat amb objectius incompatibles amb els 
pilars bàsics de la democràcia i l’estat de dret.

No es pot parlar, doncs, d’una maquinació d’un govern o d’un partit, sinó d’una 
operació d’estat.

Per a dur a terme aquesta operació, s’han utilitzat el que popularment es coneix 
com a «clavegueres de l’Estat», que no seria sinó l’ús fraudulent del poder (polític, 
coercitiu i comunicatiu), l’ús de subterfugis legals i de recursos propis de l’Estat amb 
fins espuris incompatibles amb els drets més elementals.

2.8. S’ha pogut determinar de manera clara l’ús partidista de la policia sota el 
mandat, com a ministre de l’Interior, de Jorge Fernández Díaz. Aquest ús partidista 
es va materialitzar en la creació d’unitats fora de l’estructura orgànica del Cos Na-
cional de Policia.

Aquesta Comissió s’ha trobat davant de pràctiques més pròpies d’una dictadura, 
que se sostenen, des d’un punt de vista filosòfic, sobre la idea que la raó d’estat ho 
justifica tot (en aquest cas, la unitat de l’Estat), passant per sobre de la voluntat po-
pular, d’una banda, i dels principis democràtics, de l’altra.

S’han utilitzat mitjans, efectius i recursos públics dels cossos policials de l’Estat 
per tal de dur a terme un seguiment i control de polítics catalans i membres de la 
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societat civil organitzada del moviment independentista, en una actuació irregular 
al marge de la llei.

2.9. El seguiment il·legal de persones relacionades amb l’independentisme s’ha 
anat confirmant a mesura que han anat avançant els treballs de la Comissió d’In-
vestigació. Tanmateix, queda un element pendent de resoldre, pel que fa als atacs 
que determinades estructures de l’Estat hagin pogut fer cap a Catalunya: queda per 
investigar què volien dir el ministre de l’Interior i el director de l’Oficina Antifrau 
quan deien que «les hemos destrozado el sistema sanitario». En aquest cas, ja no es 
tracta només de drets individuals, sinó també col·lectius. No es refereixen a idees 
polítiques, sinó a condicions materials dels ciutadans d’aquest país. Finalment cal 
determinar, doncs, si l’Operació Catalunya també ha atacat l’estat del benestar dels 
catalans, únicament i exclusivament per finalitats partidistes.

2.10. La majoria de compareixents destaquen que aquesta operació s’ha posat en 
pràctica durant els darrers anys, coincidint amb el procés sobiranista a Catalunya, 
i també coincideixen a destacar que el moment inicial se situa en la gravació de la 
conversa que Alicia Sánchez Camacho i Victoria Álvarez van tenir el 7 de juliol de 
2010 en un conegut restaurant de Barcelona.

3. El mètode
3.1. L’Operació Catalunya té un mètode d’actuació que s’ha repetit en més d’un 

dels casos analitzats. Sempre amb pautes similars que es poden traçar perfectament 
i que, en conseqüència, han esdevingut sistemàtiques.

No es tracta, en conseqüència, d’una actuació aïllada i descontrolada de diversos 
policies, periodistes i membres de la fiscalia que s’escapen de les pautes i els con-
trols que marca la llei, sinó que es tracta d’una conducta planificada, estratègica i 
orquestrada políticament en coherència amb uns objectius partidistes.

Darrere, per tant, hi ha una organització concreta. Amb una jerarquia pròpia 
(més enllà de la jerarquia policial formal), amb papers individualitzats determinats 
i amb objectius generals. Per simplificar-ho, s’ha parlat des d’alguns àmbits d’una 
«policia patriòtica». I, fins i tot, alguns dels compareixents han parlat obertament 
d’«organització criminal» o de «política criminal».

3.2. Es constata l’existència d’una brigada politicopolicial espanyola, que ha se-
guit ordres polítiques del Govern de l’Estat i que ha dut a terme l’anomenada «Ope-
ració Catalunya». Hi estan implicats comissaris, detectius, agents, funcionaris i alts 
càrrecs del Ministeri de l’Interior, i també membres d’altres institucions, com l’Ofi-
cina Antifrau de Catalunya, o del poder judicial. L’objectiu és seguir, investigar, es-
piar i conspirar contra polítics catalans per tal d’acabar amb el creixent moviment 
independentista per mitjà de la fabricació i difusió d’informacions falses relaciona-
des amb la corrupció.

3.3. Es pot dir, però, que aquesta estructura policial, per bé que en part amb or-
ganització i persones diferents, no és un factor nou. Existeix des de fa temps. De fet, 
probablement constitueix una constant present en tota la democràcia espanyola, de 
tal manera que molts dels seus elements provenen, fins i tot, del règim anterior, del 
franquisme, i s’han mantingut en l’actual règim. Hi ha hagut altres operacions del 
mateix estil contra la dissidència política per fer front a l’independentisme en altres 
moments d’aquest període històric.

Cal dir que, en gran mesura, l’Operació Catalunya ha estat possible perquè el 
Cos Nacional de Policia no ha estat mai depurat d’elements d’origen, mentalitat i 
actuacions franquistes, els quals no només no han estat apartats de càrrecs de co-
mandament, sinó que se’ls hi ha mantingut. És aquest substrat el que ha permès –cal 
insistir-hi: no només en aquesta operació concreta, sinó al llarg de la democràcia– 
fets com els que s’han posat de manifest en aquesta comissió.

Els mètodes i l’estructura paral·lela, fora de control, de la brigada policial políti-
ca provenen de mandats anteriors, amb similituds clares entre l’operativa dels GAL 



PlE 42
6 de setembre de 2017

Dossier 20

i l’Operació Catalunya pel que fa a dinàmica, finançament i organigrama. Aquesta 
coincidència evidencia, també, l’existència d’una estructura de poder estatal que duu 
a terme pràctiques fora de la llei de manera sistemàtica contra els moviments oposi-
tors i dissidents. Una estructura avalada per un acord tàcit entre (com a mínim) els 
dos partits majoritaris, PP i PSOE.

3.4. Aquesta brigada es troba fora de l’estructura orgànica del Cos Nacional de 
Policia i està formada per almenys una desena de comissaris i inspectors en cap que, 
al voltant de l’excap de la Direcció Adjunta Operativa Eugenio Pino, ocupaven llocs 
de treball fora de catàleg i duien a terme investigacions prospectives contra adver-
saris polítics, o bé construïen muntatges falsos.

L’operativa de la brigada policial política consisteix a imputar casos de corrup-
ció, fundar sospites i aixecar falsos testimonis per mitjà de l’elaboració d’informes 
falsos o manipulats, que són filtrats a mitjans afins (que col·laboren amb el conjunt 
de l’operació) com ara El Mundo i publicats per periodistes que formen part de la 
trama, i també amplificar els casos reals de corrupció per mirar de vincular-los al 
conjunt del moviment l’independentista. Un dels periodistes més destacats col·labo-
radors en aquests muntatges ha estat Eduardo Inda.

3.5. Pel que fa expressament als casos concrets d’aquesta maquinació, cal dir 
que, en tots, el recorregut s’ha iniciat sempre amb investigacions policials prospec-
tives. És a dir, aleatòries i amb caràcter persecutori. I aquesta és una pràctica expres-
sament prohibida per la Llei d’enjudiciament criminal, en concret per l’article 295: 
«En cap cas els funcionaris de policia judicial no poden deixar transcórrer més de 
vint-i-quatre hores sense donar a conèixer a l’autoritat judicial o al Ministeri Fiscal 
les diligències que hagin practicat, excepte en els casos de força major i en el que 
preveu l’apartat 2 de l’article 284.»

Així doncs, aquesta estructura duia a terme investigacions prospectives, fora del 
marc legal, contra adversaris polítics.

3.6. Dit en altres termes, la llei i la més elemental defensa dels drets fonamentals 
dels ciutadans, especialment la presumpció d’innocència, impedeixen expressament 
que la policia, en el marc de la seva actuació indagadora, pugui actuar al marge del 
coneixement de l’autoritat judicial. I en aquest cas s’ha fet permanentment.

Les investigacions, doncs, no s’originaven a partir de cap denúncia prèvia, de 
cap ordre provinent de fiscalia, i en cap cas no eren efectuades sota control judicial. 
S’apuntava a la persona que es volia empaitar i partir d’aquí es buscava. I encara 
més: independentment de l’origen, un cop iniciades aquestes indagacions, no eren 
traslladades a la jurisdicció judicial.

3.7. Les unitats policials dedicades a perseguir l’independentisme elaboraven in-
formes policials falsos. Manipulaven i confabulaven per tal de generar un relat cre-
ïble i inculpatori. En paraules planeres de l’excap d’assumptes interns Martín Blas: 
«Alguien le ponía sal y pimienta». Aquests informes no eren traslladats a la fiscalia 
ni a cap jutge, sinó que es filtraven oportunament a determinats mitjans de comuni-
cació. A partir d’aquí, esdevenien notícia i generaven la sospita buscada.

Exemple d’això poden ésser els informes que s’han atribuït a la Unitat de Delin-
qüència Econòmica i Fiscal (UDEF), però en realitat aquesta unitat n’ha negat l’au-
toria. Eren documents publicats amb el seu segell, però sense signar, sense número 
de registre. En definitiva, sense complir els protocols necessaris. I, això no obstant, 
són informes que han servit per a il·lustrar informacions periodístiques que han ser-
vit per a generar ombres de dubte sobre polítics catalans. I que han donat peu, i això 
encara és més greu, a processos judicials.

Un cas paradigmàtic i significatiu és, precisament, l’informe atribuït a la UDEF 
en què s’associava el president Artur Mas amb comptes en bancs situats en paradi-
sos fiscals i que va publicar el diari El Mundo, el 19 de novembre de 2012, coinci-
dint amb la campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya que s’havien de 
celebrar el 25 d’aquell mes.
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3.8. Es consideren provats els lligams entre els responsables polítics i uns molt 
determinats mitjans de comunicació arran de les contínues trucades intercanviades 
entre membres de la cúpula policial i els periodistes que van publicar les informa-
cions falses sense contrastar-les, amb l’objectiu de perjudicar polítics catalans i crear 
un estat d’opinió que influís, bloquegés i frenés el procés independentista.

La publicació de suposats elements probatoris per part de mitjans afins al Go-
vern de l’Estat pretenia justificar la intervenció del poder judicial contra determinats 
responsables polítics. Organitzacions civils com el sindicat Manos Limpias ho van 
utilitzar per a obrir vies judicials basant-se en falsedats per tal de contribuir a crear 
un estat d’opinió contrari al procés independentista i blanquejar les investigacions 
prospectives il·legals dutes a terme per la brigada policial paral·lela.

3.9. Per això, el Parlament conclou que determinats mitjans de comunicació han 
estat part essencial de la trama, ja que hi han ajudat amb la publicació –sense cap 
mena de contrast– de les informacions que els han fet arribar des de la policia, i han 
contribuït així a la generació d’un estat d’opinió concret. Això pot dur al reconeixe-
ment que entre les cúpules del Cos Nacional de Policia i, sobretot, del Ministeri de 
l’Interior hi havia una estreta relació amb directors de mitjans de comunicació que 
han publicat al dictat del que convenia políticament als responsables d’aquesta tra-
ma. En termes del ministre: «periodistes gacetilleros».

Es constata, en aquest sentit, que els periodistes Eduardo Inda, Esteban Urrei-
ztieta, Manuel Cerdán i Antonio Rubio eren part nuclear del mecanisme en què es 
basava I’Operació Catalunya.

3.10. Caldria fer també una investigació judicial sobre aquestes praxis dutes a 
terme per aquests mitjans. No en va, si els responsables de publicar determinades 
informacions ho feien sabent que procedien d’informes falsos o investigacions irre-
gulars, estaven col·laborant conscientment en una manipulació informativa tendent 
a influir políticament. I això pot ésser també considerat perseguible penalment. I en 
qualsevol cas, i més enllà que aquests praxis puguin constituir un presumpte delicte 
o no, són absolutament reprovables des d’un punt de vista periodístic i democràtic.

Val a dir que és especialment clarificador, amb relació al paper que hi han tingut, 
que determinats responsables de mitjans de comunicació no hagin comparegut en 
aquesta comissió per tal de poder respondre a les preguntes dels grups parlamenta-
ris. En concret, la Comissió va reclamar la compareixença de periodistes com Pedro 
García Cuartango (director del diari El Mundo), Francisco Marhuenda (director del 
diari La Razón) i Eduardo Inda (Ok Diario), però cap d’aquests no ha comparegut.

3.11. Cal dir que a l’hora de plantejar cadascuna de les accions que acabaven amb 
l’aparició dels informes i notícies en els mitjans, es jugava amb el calendari polí-
tic, especialment tenint en compte les conteses electorals a Catalunya (eleccions al 
Parlament, eleccions municipals, consulta del 9 de novembre, etc.), amb la finalitat 
d’acabar afectant l’estat d’ànim de l’opinió pública. Això és, influint en la opinió dels 
electors i, per tant, en els resultats de les eleccions. Es tracta, per tant, d’un intent de 
voler influir il·legítimament en uns resultats electorals, cosa que, evidentment, cons-
titueix una amenaça per a la mateixa democràcia. És per això que, més enllà de tots 
els altres presumptes il·lícits penals, es tractaria també d’un hipotètic delicte electo-
ral que caldria investigar judicialment.

En la majoria dels casos, un cop publicades les informacions, s’obria la via ju-
dicial, a vegades per la denúncia d’alguna associació cívica (en aquest sentit, cal 
destacar el paper del col·lectiu de funcionaris públics Manos Limpias) o a vegades 
per iniciativa de la mateixa fiscalia. La judicialització suposava un «blanqueig» de 
la investigació, ja que li donava més versemblança i al mateix temps allunyava de 
la policia el focus. En aquest sentit, resulta particularment clara l’afirmació feta pel 
mateix ministre en les converses amb el director de l’Oficina Antifrau (gravades els 
dies 2 i 14 d’octubre de 2014) quan assegura: «Lo ideal es que eso esté en el juzgado, 
y, si sale, nadie sospechará que sale de la policía».
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3.12. Es considera provat l’ús partidista del poder judicial, tant per a incitar l’ac-
tuació de la Fiscalia General de l’Estat davant suposats elements probatoris o indicis 
de delicte com per a tancar la via judicial refusant proves o no analitzant-les correc-
tament, com les gravacions entre Fernández Díaz i De Alfonso.

3.13. Evidentment, l’Operació Catalunya ha costat diners. Per a dur a terme totes 
i cadascuna d’aquestes intervencions s’han utilitzat recursos públics. No només pel 
que fa al cost ordinari de l’estructura policial creada expressament, sinó fins i tot 
fons reservats de l’Estat. Així ho ha reconegut el compareixent comissari Marceli-
no Martín Blas. Aquests fons reservats s’han usat, entre altres finalitats, per a pagar 
confidents i per a comprar proves. És el cas, per exemple, de les dades sobre un hi-
potètic compte bancari a Suïssa de l’aleshores alcalde de Barcelona, Xavier Trias, 
que van ésser obtingudes a canvi d’una suma considerable de diners.

No s’ha pogut determinar el que tota aquesta operació ha suposat per a l’erari 
públic, i aquest és un altre element que caldria analitzar amb profunditat, atès que 
podria constituir una clara malversació.

3.14. Es constata que s’han utilitzat fons reservats per a pagar investigacions 
prospectives situades clarament en el marc dels delictes tipificats pel Codi penal i, 
per tant, fora de I’estat de dret.

Es considera provat l’ús d’aquests fons reservats de l’Estat per a obtenir proves, fer 
investigacions extrajudicials i pagar viatges i dietes dels detectius i policies que feien 
tasques de seguiment en el marc de l’Operació Catalunya, amb la finalitat d’alterar 
la voluntat popular davant diferents processos electorals o negociacions polítiques.

Es considera provada, en aquest sentit, la vulneració dels principis fonamentals 
d’un estat de dret per la greu actuació duta a terme pels poders públics de l’Estat i 
els membres dels seus cossos de seguretat.

4. Els presumptes responsables
4.1. Una de les qüestions que la Comissió ha procurat escatir per tal de determi-

nar les responsabilitats pertinents és qui hi havia al darrere, des d’un punt de vista 
ideològic, de l’operació. En aquest sentit, també són extremament indicatives les 
converses entre el ministre de l’Interior i el director de l’Oficina Antifrau (que ningú 
no ha pogut desmentir). D’aquestes converses es desprèn que, com a mínim, la presi-
dència del Govern de l’Estat n’era coneixedora. En concret, el ministre reconeix que 
«el presidente lo sabe». D’aquí es pot inferir, doncs (i així ho han apuntat també di-
ferents compareixents), que el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy Brey, 
era sabedor d’aquesta conspiració en tant que tenia coneixement dels fets investigats.

Amb tot, més enllà del coneixement i fins i tot la permissivitat i la connivència 
amb relació a l’operació, no es pot descartar en cap cas que l’autoria intel·lectual 
de tot aquest entramat no se situï exactament en l’entorn més immediat de la pre-
sidència del Govern de l’Estat espanyol, atès que la competència directa sobre els 
assumptes de seguretat i intel·ligència correspon a la vicepresidenta del Govern es-
panyol, Soraya Sáenz de Santamaría.

Per altra banda, també caldria analitzar i investigar el paper que pot haver tingut 
el cap del Gabinet de la Presidència del Govern de l’Estat i secretari del Consell Na-
cional de Seguretat, Jorge Moragas Sánchez. En aquest sentit, alguns dels comparei-
xents han apuntat la seva vinculació en l’organització de l’operació.

Es constata, sigui com sigui, que Javier Moragas y Alicia Sánchez Camacho te-
nien coneixement dels fets investigats, i també, d’altra banda, que l’aleshores minis-
tre de l’Interior, Jorge Fernández Diaz, ha estat una peça clau per al desenvolupa-
ment dels greus fets investigats.

En tot cas, en la mesura que el principal responsable polític de l’Operació Ca-
talunya és l’exministre Jorge Fernández Díaz, amb el coneixement i l’aprovació del 
president del Govern de l’Estat, Mariano Rajoy, i la connivència d’altres membres 
del Govern, com la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría o el cap del Gabinet 
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de la Presidència del Govern de l’Estat, Jorge Moragas, la gravetat dels fets no no-
més fa necessari que sigui reprovat per aquesta comissió, sinó també que dimiteixi.

4.2. A banda de les ramificacions polítiques, el nucli central de l’Operació Ca-
talunya se situa en l’àmbit policial. Específicament, dins el Cos Nacional de Poli-
cia (CNP), l’estructura del qual es modifica quan el Partit Popular accedeix de nou 
al poder a l’Estat espanyol, l’any 2011. Bona part dels canvis que imposa aleshores 
aquest govern responen a la voluntat de respondre contundentment al procés sobi-
ranista a Catalunya.

Amb la reestructuració del CNP, el Govern espanyol situa Ignacio Cosidó com a 
director general de la Policia. És ell qui dirigeix formalment la policia i qui s’empa-
ra d’un organisme ja existent en el si del cos, la Direcció Adjunta Operativa (DAO), 
li canvia les funcions i li atorga un component d’intel·ligència policial imprescindi-
ble per al funcionament de tota aquesta trama. Al capdavant de la DAO s’hi situa 
el comissari Eugenio Pino, a qui molts compareixents situen com a peça clau en la 
materialització de tota l’estratègia politicopolicial.

És precisament en l’entorn de l’excap de la DAO, Eugenio Pino, que se situen di-
versos dels comissaris i inspectors en cap que van participar en aquesta estructura.

La DAO, doncs, esdevé el centre neuràlgic de tota l’activitat d’espionatge, intel·li-
gència i seguiment policial de polítics catalans.

4.3. Integrats en aquest nucli policial (DAO), que no té menys d’un centenar 
d’efectius i que ha estat plantejat per tal d’executar aquesta operació, s’hi situen po-
licies (la majoria amb rang de comissari) que no solament són afins políticament i 
de la confiança personal del cap de la Direcció Adjunta Operativa, l’esmentat Euge-
nio Pino, sinó també del mateix ministre de l’Interior. Són, fonamentalment, poli-
cies amb molta experiència, amb coneixement intern del cos, amb relacions amb les 
estructures de l’Estat i amb recursos. En alguns casos, fins i tot recursos propis que 
han posat a disposició de tota la trama.

D’aquesta Direcció Adjunta Operativa (DAO) en depenen dues unitats, que són 
les que es van crear concretament per a executar el que es plantejava des de la cús-
pide de la operació: la Unitat de Planificació Estratègica i Coordinació (UPEC) i la 
Brigada d’Anàlisi i Revisió de Casos (BARC), que depèn directament de la Unitat 
d’Assumptes Interns de la Policia.

La primera, amb vocació de treballar sobre el terreny, a Catalunya, recopilant 
informació que pogués comprometre els polítics catalans. La segona, amb la missió 
de revisar els arxius per tal de «rescatar» velles informacions, manipular-les, elabo-
rar-les i portar-les de nou a la llum.

4.4. Des d’un punt de vista organitzatiu, totes les informacions estudiades i bona 
part dels compareixents assenyalen com a essencials per al funcionament de tota la 
trama els protagonistes següents:

– Marcelino Martín Blas: comissari responsable d’assumptes interns de la Po-
licia Nacional, que assumeix el comandament de la Brigada d’Anàlisi i Revisió de 
Casos (BARC).

– José Manuel Villarejo: comissari de policia, fora de l’escala formal del Cos 
Nacional de Policia.

– José Luís Olivera: comissari responsable, en aquell moment, del Centre d’Intel-
ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO).

– Daniel de Alfonso Laso: director de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
4.5. Un altre element fonamental per a entendre tot el funcionament d’aquesta 

maquinària és José Ángel Fuentes Gago, inspector de policia que va ésser cap de 
gabinet de la DAO, un càrrec que no existia anteriorment i que es crea per donar-li 
cabuda i poder en el marc de l’estructura. Fuentes Gago, home de confiança de Pino, 
participa activament en alguns dels episodis més rellevants d’aquesta operació. S’ha 
posat de manifest, per exemple, que és ell qui es desplaça a Barcelona amb el comis-
sari Martín Blas per pressionar els fiscals del cas Palau, i també ha quedat demostrat 
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que també és ell qui es desplaça a Suïssa, en un avió de la policia, per tal d’obtenir 
les dades del suposat compte bancari a nom de Xavier Trias. Evidentment, aquests 
fets apuntats haurien d’ésser mereixedors d’una investigació judicial acurada per tal 
de depurar responsabilitats.

5. Les conseqüències
5.1. Mai no es podran calibrar del tot les conseqüències reals del que ha suposat 

aquesta operació. Essencialment, perquè el que perseguia precisament és la influèn-
cia en l’opinió de la ciutadania envers càrrecs públics, candidats electorals, partits 
polítics i entitats socials. En aquest sentit, doncs, la valoració objectiva és complexa. 
Tanmateix, i vist el que políticament parlant ha passat a Catalunya els darrers anys, 
cal concloure que l’efecte ha estat, en qualsevol cas, limitat. De manera que cal re-
conèixer que els inspiradors d’aquesta trama no han assolit el propòsit inicialment 
plantejat.

Amb tot, això no resta gens de gravetat als fets exposats i provats. Al contrari, 
el que s’ha relatat en la Comissió d’Investigació, ben plausible, assenyala uns fets 
d’una magnitud intolerable en un estat democràtic. Es tracta de possibles delictes, 
tals com malversació de fons públics, manipulació electoral, falsedat documental o 
prevaricació, a més de calúmnies, difamacions, abús de poder i altres.

5.2. Per altra banda, la Comissió considera que, a banda de les possibles conse-
qüències penals, el que és evident és que els autors polítics d’aquesta conspiració 
haurien hagut d’assumir les responsabilitats polítiques consegüents, que passen, al 
parer d’aquest Parlament, per la dimissió immediata de qualsevol càrrec públic que 
puguin ocupar en aquest moment.

Així mateix, és imprescindible que es revisin tots els nomenaments, ascensos 
i condecoracions atorgats a les persones implicades en aquesta operació, tant els 
membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat com els periodistes implicats 
en l’elaboració i la difusió d’informació falsa.

5.3. Dit això, el Parlament també manifesta que aquesta comissió no s’hauria 
d’haver constituït mai. No perquè els fets relatats no siguin durs, molt durs, sinó 
perquè no hauria d’haver calgut. No hauria d’ésser una investigació parlamentària la 
que definís els detalls i l’abast d’aquesta conspiració criminal. En efecte, en el marc 
d’una democràcia, amb separació efectiva de poders i amb institucions amb un fun-
cionament veritablement honest, aquestes indagacions i judicis s’haurien de fer als 
tribunals i no pas al Parlament.

Però el fet és que, malgrat la gravetat de tot el que s’ha anat sabent de l’Operació 
Catalunya, cap jutge ni cap fiscal no ha iniciat cap procés judicial per a corrobo-
rar-ho, i sobretot per a determinar les responsabilitats penals o d’altra índole que en 
puguin derivar.

Efectivament, s’ha constat que ni des del Ministeri de l’Interior, ni des de la Fis-
calia, ni des de cap instància del Govern de l’Estat, en mans del Partit Popular, no 
s’han dut a terme les investigacions que els greus fets investigats requeririen, com 
ha estat confirmat per la pràctica totalitat dels compareixents que han declarat da-
vant la Comissió.

5.4. Cal remarcar que la publicació de les converses és del juny del 2016, i la Co-
missió conclou els seus treballs l’agost de 2017: en tot aquest temps no s’ha judicia-
litzat cap part d’aquesta trama, ni tampoc no hi ha hagut cap querella, cap denúncia, 
cap aportació d’informació contradictòria, cosa que pot resultar significativa pel que 
fa a les persones sobre les quals s’han abocat tot tipus de sospites, però també amb 
relació al sistema judicial, i especialment, en aquest darrer cas, pel que fa al paper 
de la Fiscalia.

Cal esmentar també que la majoria dels funcionaris suposadament implicats en 
tota aquesta trama –la major part, policies retirats– han estat condecorats, i alguns 
altres traslladats a altres destinacions apartades dels focus periodístics.
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És per això que, atès que es tracta d’un dels escàndols més profunds de la de-
mocràcia espanyola i el règim del 78, tenint en compte que els fets que s’han anat 
concretant poden constituir delictes clars, i havent constatat que cap d’aquests casos 
no està judicialitzat, ni tan sols denunciat, la Comissió d’Investigació sobre l’Ope-
ració Catalunya acorda sol·licitar a la Mesa del Parlament que traslladi a la Fiscalia 
les presents conclusions, sens prejudici que les persones físiques o jurídiques que 
han estat perjudicades es puguin querellar directament, mesura que la Comissió re-
comana.

6. Actuacions
6.1. La Comissió conclou que s’ha d’obrir la via judicial pertinent contra els res-

ponsables i col·laboradors de l’Operació Catalunya, tenint en compte els delictes de 
malversació de fons públics, frau processal, fals testimoni, atemptat contra l’honor, 
revelació de secrets, falsedat documental, prevaricació, encobriment, omissió del 
deure de perseguir delictes i abús d’autoritat. És l’hora del reconeixement dels fets 
succeïts, de la reparació dels danys causats i de les garanties de no-repetició.

6.2. És imprescindible que s’investigui judicialment, fins a l’aclariment dels fets:
a) Qui va ésser responsable de les gravacions de les converses entre Jorge Fernán-

dez Díaz i Daniel de Alfonso al Ministeri de l’Interior.
b) Qui va ésser responsable dels documents falsos sobre Xavier Trias i Pablo 

Iglesias.
c) L’ús de fons reservats per a finançar les operacions investigades per aquesta 

comissió.
d) Les responsabilitats penals en què hagin pogut incórrer les persones següents:
– Mariano Rajoy Brey
– Jorge Fernández Díaz
– Soraya Sáenz de Santamaría Antón
– Jorge Moragas Sánchez
– Alicia Sánchez-Camacho Pérez
– Eugenio Pino Sánchez
– José Ángel Fuentes Gago
– José Manuel Villarejo Pérez
– Eduardo Inda Arriaga
– Esteban Urreiztieta Núñez
6.3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer servir tots 

els mitjans tècnics de què disposa per tal de portar els diversos fets investigats da-
vant les instàncies judicials pertinents, sense descartar cap d’aquestes instàncies.

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2017
El lletrat-secretari de la Comissió, Francesc Pau i Vall; la presidenta de la Co-

missió, Alba Vergés i Bosch
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Punt 13 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Consorci per 
a la Normalització Lingüística
302-00180/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 67569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.08.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre el Consorci per a la Normalització Lingüística (tram. 300-00197/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aturar el tràmit d’informació pública de la reforma dels estatuts del Consorci 

per a la Normalització Lingüística (CpNL).
2. Obrir un període de consultes amb els Grups Parlamentaris i les entitats mu-

nicipalistes, l’FMC i l’ACM, per arribar a un text consensuat previ a la informació 
pública de la proposta de modificació dels estatuts del CpNL.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68412, 68417 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.09.2017 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 68412)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Consorci per a la Normalització 
Lingüística (tram. 302-00180/11).
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Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 2

2. Obrir un període de consultes, fins al 15 de setembre, amb els Grups Par-
lamentaris, el Comitè d’Empresa del CpNL, i les entitats municipalistes, l’FMC i 
l’ACM, per arribar a un text consensuat previ a la informació pública de la proposta 
de modificació dels estatuts del CpNL.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 3

3. Garantir que la proposta de modificació dels estatuts del Consorci no supo-
sarà modificar que el capítol 1, de personal, sigui assumit íntegrament per la Gene-
ralitat.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 68417)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Consorci per a 
la Normalització Lingüística (tram. 302-00180/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a obrir un perío-
de de consultes amb els grups parlamentaris i les entitats municipalistes, l’FMC 
i l’ACM, per treballar un text consensuat dels nous estatuts del Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CpNL), abans i durant el període d’informació pública.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  
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Punt 14 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur decret 
de menjadors escolars
302-00181/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 68094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.08.2017

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

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre el futur decret de menjadors escolars (tram. 300-00199/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Presentar durant el curs 2017/2018 els treballs d’actualització de la normati-

va vigent relativa als menjadors escolars –inclòs el Decret 160/1996– per tal d’ade-
quar-la a la situació actual, després d’un procés participatiu i amb el màxim consens 
de la comunitat educativa.

2. Donar compliment a les mocions 196/X i 128/XI del Parlament de Catalunya 
sobre els menjadors escolars.

3. Contemplar el menjador escolar com un dret, gratuït i universal, des de l’es-
cola bressol i durant tota l’educació obligatòria, acceptant que pot haver un període 
de transició amb un pla de beques suficient, durant un termini màxim de 5 anys.

4. Garantir que tots els centres educatius de Catalunya tinguin servei de menja-
dor a partir del curs 2018/2019.

5. Atorgar capacitat decisòria i no només consultiva al consell escolar de centre 
pel que fa a la l’elecció de la gestió i del model alimentari del servei menjador.

6. Prioritzar la contractació i la gestió integral del servei per part de famílies or-
ganitzades, en entitats provades sense ànim de lucre, per davant de cap altra moda-
litat de contractació i gestió.

7. Reconèixer la condició d’educadores a la persones que treballen com a mo-
nitores al servei de menjador escolar, aplicant-los el conveni col·lectiu del Lleure 
educatiu i sociocultural de Catalunya, garantint que reben una formació específica i 
promovent la seva coordinació amb el personal docent del centre.

8. Garantir que els menús estiguin dissenyats per nutricionistes experts en ali-
mentació infantil, i que fomentin la compra d’aliments de proximitat i de temporada.

9. Regular les ràtios màximes d’alumnes per monitor o monitora, d’acord amb 
els següents paràmetres: 

a. Infantil: 1 monitor/a per 10 alumnes
b. Primària: 1 monitor/a per 15 alumnes
c. Secundària: 1 monitor/a per 25 alumnes
10. No incloure en els plecs de licitació criteris excloents, com ara el volum de 

negoci o els menús servits, per tal de garantir a totes les empreses la lliure concur-
rència als concursos públics en igualtat d’oportunitats, i establir els mecanismes ne-
cessaris per dotar al projecte educatiu i la qualitat del menú, així com tot allò que 
aposti per la sobirania alimentària, com els productes ecològics, de proximitat i la 
compra pública local, per davant d’altres requisits, en el plec de condicions per a la li-
citació del servei.

11. Establir un òrgan de control extern, depenent del Departament d’Ensenya-
ment i del Departament de Salut, que supervisi el servei de menjador així com la 
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qualitat del menjar i on les persones usuàries es puguin adherir quan hi hagi incom-
pliments en la prestació del servei.

12. Publicar anualment les dades de malnutrició infantil a Catalunya, d’acord 
amb els mecanismes i els criteris establerts al protocol de malnutrició infantil dels 
departaments d’Ensenyament, Salut i Benestar Social.

Palau del Parlament, 16 d’agost de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68344, 68385, 68418 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 68344)

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la moció subsegüent a la interpel·lació 
sobre el futur decret de menjadors escolars (302-00181/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 4

4. Garantir que tos els centres educatius de Catalunya tinguin puguin tenir servei 
de menjador a partir del curs 2018-2019.

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 68385)

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre el futur decret de menjadors escolars (tram. 302-00181/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació i supressió del punt 6

6. Facilitar la contractació i la gestió integral del servei per part de famílies or-
ganitzades, en entitats provades sense ànim de lucre, per davant de cap altra moda-
litat de contractació i gestió.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 7

7. Garantir que els professionals que presten el servei de menjador escolar tenen 
una formació específica i abordar la precarització del sector promovent una millora 
de les seves condicions laborals, aplicant el conveni col·lectiu del lleure educatiu i 
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sociocultural als monitors i monitores del servei de menjador, reconeixent la seva 
funció educativa.

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 68418)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur decret de 
menjadors escolars (tram. 302-00181/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3

3. Assegurar l’accés en condicions d’equitat al menjador escolar de tots els alum-
nes dels ensenyaments obligatoris i dels ensenyaments declarats gratuïts, tal com 
preveu l’article 6 de la Llei 12/2009 i, en aquest sentit, millorar el sistema actual 
d’ajuts per al menjador escolar.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 4

4. Continuar garantint que tots els centres educatius de Catalunya que ho preci-
sin i on sigui viable, tinguin servei de menjador escolar.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

5. Incloure en la nova normativa reguladora dels menjadors escolars que el Pla 
de funcionament del menjador, que defineix les característiques quant a gestió, ali-
mentació i activitats educatives d’aquest servei, requereixi l’aprovació del Consell 
escolar del centre.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6

6. D’acord amb la Moció 196/X del Parlament de Catalunya, sobre els menja-
dors escolars, la nova normativa permeti que el centre mateix gestioni el menjador 
escolar, directament o per mitjà de l’AMPA o l’entitat creada a aquest efecte, d’acord 
amb el Pla de funcionament del servei de menjador escolar.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 7

7. Impulsar que els plans de funcionament del servei de menjador escolar incor-
porin que les persones que treballen com a monitores als menjadors escolars tinguin 
formació específica i incloguin també els mecanismes de coordinació amb el perso-
nal docent del centre.
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Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8

8. Incorporar en les licitacions del servei de menjador escolar la participació de 
nutricionistes experts en alimentació infantil en el disseny dels menús i el foment de 
la compra d’aliments de proximitat i de temporada, d’acord amb el Pla de contrac-
tació pública alimentària de Catalunya.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9

9. Definir les ràtios màximes d’alumnes per monitor o monitora, en el marc 
del procés participatiu d’elaboració de la normativa reguladora dels menjadors 
escolars.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 10

10. Garantir a totes les possibles entitats contractistes la lliure concurrència als 
concursos públics en igualtat d’oportunitats, en el marc de la normativa aplicable, 
especialment la Llei de contractes del sector públic i la futura Llei de contractes de 
serveis a les persones. Establir els mecanismes necessaris per tal que les licitacions 
reflecteixin el que estigui establert en els plans de funcionament dels menjadors, en 
particular tot allò que aposti per la sobirania alimentària, com els productes ecolò-
gics i de proximitat, així com la compra local.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 11

11. Reforçar la supervisió i el control dels menjadors escolars, estudiant la crea-
ció d’un òrgan de control extern, depenent del Departament d’Ensenyament i del 
Departament de Salut, que supervisi el servei de menjador escolar i la qualitat 
del menjar i on les persones usuàries es puguin adreçar quan hi hagi incompliments 
en la prestació del servei.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 12

12. Garantir el suport econòmic a aquells infants i adolescents en que s’hagi de-
tectat una alimentació insuficient.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS   
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Punt 15 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els reptes de la 
política de seguretat
302-00182/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 68144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.08.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Esperanza García González, diputada 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre els reptes de la política de seguretat (tram. 300-
00198/11).

Moció
El Parlament de Catalunya manifesta l’agraïment sincer i profund de tots els ca-

talans i catalanes als agents del Cos dels Mossos d’Esquadra, així com a la resta 
d’agents dels cossos i forces de seguretat, per la tasca tan important que desenvolu-
pen per garantir la nostra convivència pacífica i en llibertat.

En aquest sentit, el Parlament encoratja als membres de tots els cossos policials 
presents a Catalunya a continuar defensant amb la seva actuació la llibertat, la justí-
cia, la igualtat, la legalitat i la seguretat com a valors essencials de la nostra societat 
democràtica.

Palau del Parlament, 25 d’agost de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68352, 68413 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 68352)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carlos Sánchez Martín, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la moció subsegüent a la interpel·lació 
sobre els reptes de la política de seguretat (302-00182/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició

El Parlament de Catalunya manifesta l’agraïment sincer i profund de tots els ca-
talans i catalanes als agents del Cos dels Mossos d’Esquadra, els serveis d’emergèn-
cies i els metges forenses, així com a la resta d’agents dels cossos i forces de segure-
tat, per la tasca tan important que desenvolupen per garantir la nostra convivència 
pacífica i en llibertat.

En aquest sentit, el Parlament encoratja als membres de tots els cossos policials 
presents a Catalunya a continuar defensant amb la seva actuació la llibertat, la justí-
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cia, la igualtat, la legalitat i la seguretat com a valors essencials de la nostra societat 
democràtica.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carlos Sánchez Martín, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 68413)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els reptes de la 
política de seguretat (tram. 302-00182/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició de tota la moció

El Parlament de Catalunya manifesta l’agraïment sincer i profund de tots els ca-
talans i catalanes als agents del Cos dels Mossos d’Esquadra, així com a la resta 
d’agents dels cossos i forces de seguretat, per la tasca tan important que desenvolu-
pen per garantir la nostra convivència pacífica i en llibertat.

En aquest sentit, el Parlament encoratja als membres de tots els cossos policials 
presents a Catalunya a continuar defensant amb la seva actuació la llibertat, la justí-
cia, la igualtat, la legalitat i la seguretat com a valors essencials de la nostra societat 
democràtica.

El Parlament de Catalunya manifesta la voluntat de celebrar un ple monogràfic 
per abordar els atemptats del dia 17 d’agost a Barcelona i Cambrils des d’un enfoc 
integral, que incorpori la tasca realitzada pels cossos de seguretat i emergències, la 
resposta institucional, les relacions polítiques internacionals i la cohesió social per 
tal de garantir la convivència, la pau, la igualtat, la diversitat, la seguretat, els drets 
i les llibertats com a valors essencials de la nostra societat democràtica.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC   
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Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de 
comunicació catalans
302-00183/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.08.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre els mitjans de comunicació catalans (tram. 300-00201/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya palesa la falta de pluralitat, imparcialitat i neutra-

litat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals i, a tal efecte, insta el CAC i la CCMA a respectar i fer complir 
els principis d’actuació de la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, del 
pluralisme, de la neutralitat i l’honestedat informatives, de l’objectivitat i de la im-
parcialitat.

2. El Parlament de Catalunya subratlla que els professionals dels mitjans de co-
municació públics han de poder treballar amb imparcialitat i neutralitat, la qual cosa 
és incompatible amb la pressió de les directrius i la propaganda política tendenciosa 
producte del dirigisme polític.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a requerir en el 
contracte-programa de la CCMA, com a mecanisme de transparència i control, que 
la Defensora de l’Audiència també pugui rebre queixes sobre el compliment dels 
principis de neutralitat i objectivitat informativa, així com que totes les queixes ad-
meses i el seu degut i fonamentat tractament hagin d’ésser publicats de manera anò-
nima i recollits en la seva memòria.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar de for-
ma semestral, per a la seva discussió a la Comissió d’Afers Institucionals del Parla-
ment, un informe sobre les subvencions atorgades pel Departament de la Presidència 
a mitjans de comunicació públics i privats, tant a entitats catalanes com a entitats 
ubicades fora de Catalunya, i que inclogui, respecte de cada subvenció, com a mí-
nim la informació següent: 

– l’objectiu concret
– el procediment administratiu utilitzat per a atorgar-la
– els criteris tinguts en compte per a atorgar-la
– el desglossament de la quantitat de diners atorgada
– la destinació concreta de cada euro de cadascuna d’elles
– els informes, documents, projectes o memòries d’activitats previs que van pre-

sentar cadascuna de les entitats que les han rebut 
– els mecanismes de supervisió i avaluació de les diferents subvencions atorga-

des utilitzats pel Departament de la Presidència
– els informes de supervisió i avaluació de les diferents subvencions atorgades 

utilitzats pel Departament de la Presidència
– totes les activitats dutes a terme per cadascuna de les entitats que les han rebut.

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP Cs



PlE 42
6 de setembre de 2017

Dossier 10

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68408, 68415, 68420 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 68408)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació catalans (tram. 302-
00183/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió al punt 1

1. El Parlament de Catalunya palesa la falta de pluralitat, imparcialitat i neutra-
litat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals i, a tal efecte, insta el CAC i la CCMA a respectar i fer complir 
els principis d’actuació de la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, del 
pluralisme, de la neutralitat i l’honestedat informatives, de l’objectivitat i de la im-
parcialitat.

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

2. El Parlament de Catalunya subratlla que els professionals dels mitjans de co-
municació públics han de poder treballar amb imparcialitat i neutralitat, la qual cosa 
és incompatible amb la pressió del dirigisme polític o governamental.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 68415)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de co-
municació catalans (tram. 302-00183/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a acordar amb 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals un nou contracte-programa, com 
a mecanisme per a garantir l’estabilitat financera i la viabilitat econòmica de la 
CCMA.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió 

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar anual-
ment i presentar a la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, un informe so-
bre les subvencions atorgades pel Departament de la Presidència a mitjans de co-
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municació públics i privats, tant a entitats catalanes com a entitats ubicades fora de 
Catalunya, i que inclogui, respecte de cada subvenció, com a mínim la informació 
següent: 

– l’objectiu concret
– el procediment administratiu utilitzat per a atorgar-la
– els criteris tinguts en compte per a atorgar-la
– el desglossament de la quantitat de diners atorgada
– la destinació concreta de cada euro de cadascuna d’elles
– els informes, documents, projectes o memòries d’activitats previs que van pre-

sentar cadascuna de les entitats que les han rebut 
– els mecanismes de supervisió i avaluació de les diferents subvencions atorga-

des utilitzats pel Departament de la Presidència
– els informes de supervisió i avaluació de les diferents subvencions atorgades 

utilitzats pel Departament de la Presidència
– totes les activitats dutes a terme per cadascuna de les entitats que les han rebut.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 68420)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans 
de comunicació catalans (tram. 302-00183/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 1

1. El Parlament de Catalunya vetllarà per la palesa la falta de pluralitat, im-
parcialitat i neutralitat dels mitjans de comunicació públics i privats del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als i, A tal efecte, insta el CAC i la CCMA a respectar i fer complir els principis 
d’actuació de la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, del pluralisme, 
de la neutralitat i l’honestedat informatives, de l’objectivitat i de la imparcialitat, 
en els mitjans de la CCMA així com en la resta de mitjans de comunicació públics 
i privats a Catalunya.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 2

2. El Parlament de Catalunya subratlla que els professionals dels mitjans de co-
municació públics han de poder treballar amb imparcialitat i neutralitat. Per això es 
reafirma en la necessitat que els mitjans públics, així com aquells privats que reben 
publicitat institucional, respectin els drets professionals amb un estatut de redacció 
o estatut professional i compleixin els codis deontològics professionals respectius, 
tal com recull la moció 141/11 del Parlament de Catalunya, la qual cosa és incom-
patible amb la pressió de les directrius i la propaganda política tendenciosa producte 
del dirigisme polític.
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Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar de for-
ma semestral anual, per a la seva discussió a la Comissió d’Afers Institucionals del 
Parlament, un informe sobre les insercions de publicitat institucional i les subven-
cions atorgades per les diferents conselleries i empreses públiques de la Generalitat 
Departament de la Presidència a mitjans de comunicació públics i privats, tant a 
entitats catalanes com a entitats ubicades fora de Catalunya, i que inclogui, respecte 
de cada subvenció, com a mínim la informació següent: 

– l’objectiu concret
– el procediment administratiu utilitzat per a atorgar-la
– els criteris tinguts en compte per a atorgar-la
– el desglossament de la quantitat de diners atorgada
– la destinació concreta de cada euro de cadascuna d’elles
– els informes, documents, projectes o memòries d’activitats previs que van pre-

sentar cadascuna de les entitats que les han rebut 
– els mecanismes de supervisió i avaluació de les diferents subvencions atorga-

des utilitzats pel Departament de la Presidència
– els informes de supervisió i avaluació de les diferents subvencions atorgades 

utilitzats pel Departament de la Presidència
– totes les activitats dutes a terme per cadascuna de les entitats que les han rebut.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC   
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desprotecció 
social
302-00184/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.08.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la desprotecció social (tram. 300-00202/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Destinar una quantitat no inferior de 250 milions d’euros del Fons de Contingèn-

cia de 2017 pendent de ser executat a data de 31 d’agost de 2017 als projectes següents: 
a) Finançar la Renda Garantida de Ciutadania.
b) Revertir el retrocés en l’atenció a la dependència: 
i. Augmentant el nombre de places residencials, de centres de dia i el nombre i 

quantia de les Prestacions Econòmiques Vinculades (PEV).
ii. Actualitzant les ràtios de personal i millorant els mòduls econòmics.
iii. Garantint les millores laborals dels professionals del sector.
iv. Eliminant les desigualtats territorials existents en la prestació del servei.
c) Augmentar l’autonomia personal de les persones amb discapacitat: 
i. Donant compliment a la Moció 28/XI del Parlament de Catalunya sobre polí-

tiques socials, en especial dotant pressupostàriament l’actualització de la Cartera de 
Serveis Socials i l’aplicació de la Llei 13/2014 d’accessibilitat.

ii. Assegurant als Centres Especials de Treball el cobrament del 50% del Salari 
Mínim Interprofessional per als seus empleats amb qualsevol tipologia de discapa-
citat física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, i el pagament de les Uni-
tats de Suport per a l’Activitat Professional (USAP), segons el que preveu el Reial 
decret legislatiu 1/2013 pel qual s’aprova el text refós de la Llei general dels drets de 
les persones amb discapacitat i la seva inclusió social i el Reial decret 2273/1985 pel 
qual s’aprova el Reglament dels Centres Especials de Treball.

d) Millorar l’atenció a la infància: 
i. Desplegant i dotant pressupostàriament la Llei 14/2010 dels drets i les oportu-

nitats a la infància i l’adolescència.
ii. Presentant un pla calendaritzat sobre la viabilitat tècnica i econòmica per a la 

reestructuració del Model de Centres del Sistema de Protecció a la Infància i l’Ado-
lescència.

e) Desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gays, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, do-
tar-la pressupostàriament i oferir una veritable atenció a les víctimes.

2. Destinar l’import de quasi 6 milions d’euros de les partides explícitament 
previstes pel Govern per repetir el 9-N, finalitat declarada definitivament incons-
titucional i antiestatutària pel Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya i el 
Tribunal Constitucional, per garantir la formació continuada de les persones amb 
discapacitat intel·lectual, incloent-hi programes específics en el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC).

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 68386, 68407, 68416 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.09.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 68386)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la desprotecció social (tram. 302-00184/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació de l’apartat i del punt 1.b

i. Augmentant el nombre de places residencials, de centres de dia recuperant la 
universalitat de les Prestacions Econòmiques Vinculades (PEV).

Esmena 2
GP Socialista
De modificació i supressió de l’apartat ii del punt 1.c

ii. Assegurant als Centres Especials de Treball el cobrament del 50% del Salari 
Mínim Interprofessional per als seus empleats amb qualsevol tipologia de disca-
pacitat física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, del 75% del Salari Mí-
nim Interprofessional (SMI) per al col·lectiu amb especials dificultats, i de les Uni-
tats de Suport per a l’Activitat Professional (USAP), donant compliment a la Moció 
131/XI del Parlament de Catalunya, sobre els centres especials de treball, aprovada 
el juliol de 2017.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició d’un nou apartat iii al punt 1.d

iii. Recuperar, després de la seva suspensió l’any 2016, el recompte dels menors 
en situació de malnutrició a Catalunya i convocar en el termini d’un mes la Comis-
sió de Seguiment corresponent sobre aquest tema, tal i com es recull en el Pacte per 
la Infància de Catalunya, al protocol per combatre la malnutrició infantil, i a la 
Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya sobre la situació d’emergència social.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 68407)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la desprotecció social (tram. 302-00184/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 1 bis

1 bis) Promoure una reforma fiscal progressiva, justa i solidària que ens perme-
ti obtenir ingressos per fer pagar més als que més tenen per atendre als que més ho 
necessiten, que inclogui com a mínim: increment progressiu de l’IRPF a partir de 
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rendes majors de 60.000 € anuals, rebaixa del mínim exempt i augment progressiu 
dels tipus en l’impost sobre el patrimoni, recuperació de l’impost de successions.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 68416)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desprotecció 
social (tram. 302-00184/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De supressió

1. Destinar una quantitat no inferior de 250 milions d’euros del Fons de Contin-
gència de 2017 pendent de ser executat a data de 31 d’agost de 2017 als projectes 
següents: 

a) Finançar la Renda Garantida de Ciutadania.
b) Revertir el retrocés en l’atenció a la dependència: 
i. Augmentant el nombre de places residencials, de centres de dia i el nombre i 

quantia de les Prestacions Econòmiques Vinculades (PEV).
ii. Actualitzant les ràtios de personal i millorant els mòduls econòmics.
iii. Garantint les millores laborals dels professionals del sector.
iv. Eliminant les desigualtats territorials existents en la prestació del servei.
c) Augmentar l’autonomia personal de les persones amb discapacitat: 
i. Donant compliment a la Moció 28/XI del Parlament de Catalunya sobre polí-

tiques socials, en especial dotant pressupostàriament l’actualització de la Cartera de 
Serveis Socials i l’aplicació de la Llei 13/2014 d’accessibilitat.

ii. Assegurant als Centres Especials de Treball el cobrament del 50% del Salari 
Mínim Interprofessional per als seus empleats amb qualsevol tipologia de discapa-
citat física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, i el pagament de les Uni-
tats de Suport per a l’Activitat Professional (USAP), segons el que preveu el Reial 
decret legislatiu 1/2013 pel qual s’aprova el text refós de la Llei general dels drets de 
les persones amb discapacitat i la seva inclusió social i el Reial decret 2273/1985 pel 
qual s’aprova el Reglament dels Centres Especials de Treball.

d) Millorar l’atenció a la infància: 
i. Desplegant i dotant pressupostàriament la Llei 14/2010 dels drets i les oportu-

nitats a la infància i l’adolescència.
ii. Presentant un pla calendaritzat sobre la viabilitat tècnica i econòmica per a la 

reestructuració del Model de Centres del Sistema de Protecció a la Infància i l’Ado-
lescència.

e) Desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gays, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, do-
tar-la pressupostàriament i oferir una veritable atenció a les víctimes.

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge
302-00185/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 68153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.08.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Joan Garriga Quadres, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 300-
00200/11).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Mostra la seva preocupació pels efectes negatius que estan provocant l’especu-

lació immobiliària i la utilització d’habitatges per a usos turístics sobre el dret a l’ac-
cés a un habitatge digne i creu imprescindible la modificació de la legislació vigent 
per a minimitzar aquestes pràctiques i la realització de polítiques actives per part 
del Govern per a posar impediments a aquests usos no socials de l’habitatge, per a 
augmentar el parc d’habitatge públic de lloguer social i per garantir els drets de les 
persones residents en habitatges ocupats sense títol habilitant.

2. Es compromet a fer les accions necessàries per recuperar la vigència de totes 
aquelles lleis o articles aprovats per aquest parlament, en relació a polítiques d’habi-
tatge, anul·lades o suspeses pel Tribunal Constitucional espanyol.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
3. Aprovar un pla director urbanístic per declarar tot el sòl urbà de Catalunya 

com a àrea subjecte al dret de tempteig i retracte que estipula la llei 18/2007.
4. Modificar les polítiques fiscals per tal de dificultar l’especulació immobiliària 

i la concentració d’immobles en mans de grans tenidors i facilitar l’accés a l’habitat-
ge de les famílies, acabant amb els avantatges de les societats mercantils i reduint 
els impostos per a l’habitatge habitual: 

a. Rebaixant el tipus de gravamen vigent de l’impost sobre transmissions pa-
trimonials per l’arrendament de finques urbanes de l’actual 0,5% fins al 0% quan 
aquestes constitueixin l’habitatge habitual.

b. Aplicant una reducció del 10% al 7% en l’impost sobre transmissions patrimo-
nials a totes les persones físiques que comprin un habitatge, quan aquest constitueixi 
la seva primera llar, en el tram per sota dels 500.000 € de base imposable.

c. Augmentant el tipus de l’impost sobre actes jurídics documentals que s’aplica 
a les societats mercantils per la renúncia a l’exempció de l’IVA des de l’actual 2,5% 
fins al 10%, per aconseguir que les empreses paguin l’impost de transmissions pa-
trimonials en comptes de l’IVA, que posteriorment poden recuperar.

5. Destinar l’augment de recaptació produït per l’aplicació del punt 4.c, ja sigui 
per l’augment en la recaptació sobre actes jurídics documentals o per l’augment en la 
recaptació de l’impost de transmissions patrimonials per la disminució de societats 
mercantils que renuncien a l’exempció de l’IVA, exclusivament a l’adquisició d’im-
mobles per a destinar-los a habitatge de lloguer social.

6. Modificar la llei la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitat-
ges buits per eliminar l’exempció que actualment permet no pagar aquest impost per 
als primers 200m2 d’habitatges buits de cada propietari i garantir d’aquesta manera 
que es graven tots els habitatges buits.
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7. Augmentar el parc d’habitatge públic adquirit mitjançant la utilització de l’eina 
del tempteig i retracte i a presentar-se directament a les subhastes d’immobles pro-
vinents d’execucions hipotecàries i a les subhastes judicials i administratives.

8. No permetre la publicitat en els mitjans públics de comunicació, dependents 
de la Generalitat de Catalunya, a empreses i fons d’inversió dedicats a la inversió i 
especulació immobiliària i promoure a través de campanyes de comunicació el ca-
ràcter d’ús social que ha de tenir l’habitatge.

9. Fer les modificacions legals i normatives per tal que les llicències d’habitatges 
per ús turístic deixin de tenir un caràcter indefinit i s’hagin de renovar periòdica-
ment, amb un termini màxim de tres anys.

10. Iniciar les modificacions legals i normatives per tal de fer una moratòria en 
l’atorgament de noves llicències d’habitatge d’ús turístic en els municipis dins de les 
àrees de demanda forta i acreditada d’habitatge.

11. Realitzar les modificacions legals i normatives per impedir la venda de sòl 
d’ús residencial de titularitat pública, sigui de la pròpia Generalitat o d’organismes 
que en depenguin, i a dedicar-lo exclusivament a la construcció d’habitatges desti-
nats a lloguer protegit.

12. Realitzar les modificacions legals i normatives pertinents per tal que els ha-
bitatges d’obra nova i els que resultin de la reconversió d’un edifici antic o obres de 
gran rehabilitació garanteixin un mínim del 20% de pisos destinats a lloguer social 
quan aquesta obra excedeixi dels 1.250m2.

13. Iniciar els tràmits per a l’expropiació definitiva dels habitatges en mans de la 
SAREB que estiguin desocupats i que per tant, no compleixen amb el seu ús social.

14. A que en la proposta de Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) que ha de pre-
sentar inclogui entre d’altres les següents mesures: 

a. Introduir mesures de control sobre els preus de l’habitatge de lloguer, amb to-
palls de preus màxims i limitació dels increments del preu del lloguer entre contrac-
tes, ja sigui amb el mateix arrendatari o amb un de nou.

b. Augmentar la durada mínima dels contractes de lloguer.
c. Assegurar la renovació automàtica dels contractes de lloguer en cas de que el 

llogater així ho desitgi.
15. Elaborar un pla per a la regularització dels habitatges propietat de grans te-

nidors i ocupats per famílies en situació de vulnerabilitat social a partir de contrac-
tes de lloguer social i elaborar també un pla de treball per tal de regularitzar-ne els 
subministraments bàsics.

16. Realitzar un plànol dels habitatges buits a Catalunya mitjançant el creuament 
de dades del Cadastre, el Registre de la Propietat i les dades de les empreses sub-
ministradores d’aigua i energia. Aquest plànol ha de constituir una foto actualitza-
da que permeti ubicar els pisos buits i conèixer els seus propietaris i haurà d’estar a 
disposició de tots els ajuntaments.

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Joan Garriga Quadres, diputat, GP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 68384, 68414, 68419 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.09.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 68384)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
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Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 302-00185/11).

Esmena 1
GP Socialista
De supressió al punt 1

1. Mostra la seva preocupació pels efectes negatius que estan provocant l’especu-
lació immobiliària i la utilització d’habitatges per a usos turístics sobre el dret a l’ac-
cés a un habitatge digne i creu imprescindible la modificació de la legislació vigent 
per a minimitzar aquestes pràctiques i la realització de polítiques actives per part 
del Govern per a posar impediments a aquests usos no socials de l’habitatge, per a 
augmentar el parc d’habitatge públic de lloguer social i per garantir els drets de les 
persones residents en habitatges ocupats sense títol habilitant.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació i addició al punt 12

2. Realitzar les modificacions legals i normatives pertinents per tal que els ha-
bitatges d’obra nova d’HPO i els que resultin de la reconversió d’un edifici antic o 
obres de gran rehabilitació per les quals hagin obtingut ajuts públics garanteixin 
un mínim del 25% de pisos destinats a lloguer social quan aquesta obra excedeixi 
dels 1.250 m2.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 68414)

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 302-00185/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1 que quedaria redactat de la següent manera 

1. Mostra la seva preocupació pels efectes negatius que estan provocant l’espe-
culació immobiliària i la utilització d’habitatges per a usos turístics sobre el dret a 
l’accés a un habitatge digne i creu imprescindible la modificació de la legislació vi-
gent per a minimitzar aquestes practiques i la realització de polítiques actives per 
part del Govern per a posar impediments a aquests usos no socials de l’habitatge, 
per a augmentar el parc d’habitatge públic de lloguer social per garantir els drets de 
les persones en risc d’exclusió residencial.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2 que quedaria redactat de la següent manera 

2. Es compromet a que de cara al Pressupost de la Generalitat per l’any 2018 
es recuperin els nivells d’inversió pública en matèria d’habitatge que hi havia l’any 
2009, i treballi de forma conjunta amb la resta de nivells d’administració de l’Estat 
per tal de garantir el dret a l’habitatge.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3 que quedaria redactat de la següent manera 

Realitzar un estudi per valorar a quines zones de Catalunya és més urgent am-
pliar el parc públic d’habitatge per tal d’aprovar un pla director urbanístic que les 
declari com a àrea subjecte al dret de tempteig i retracte que estipula la llei 18/2007.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4 que quedaria redactat de la següent manera 

Modificar les polítiques fiscals per tal de dificultar l’especulació immobiliària i 
la concentració d’immobles en mans de grans tenidors i facilitar l’accés a l’habitatge 
de les famílies, vinculant els avantatges de les societats mercantils a que contribu-
eixin a facilitar l’accés i a millorar la qualitat dels habitatges i reduint els impostos 
per a l’habitatge habitual: 

a) Aplicant una reducció del 10% al 7% en l’impost sobre transmissions patrimo-
nials a totes les persones físiques que comprin un habitatge, quan aquest constituei-
xi la seva primera llar, tingui una superfície construïda inferior a 150 m2, i un preu 
màxim de 345.000 € de base imposable.

b) Aplicant una reducció del 10% al 5% en l’impost sobre transmissions patrimo-
nials a totes les persones físiques que comprin un habitatge, quan aquest constituei-
xi la seva primera llar, tingui una superfície construïda inferior a 100 m2, i un preu 
màxim de 230.000 € de base imposable.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5 que quedaria redactat de la següent manera 

5. Destinar la recaptació sobre actes jurídics documentats i de l’impost de trans-
missions patrimonials sobre habitatges exclusivament a l’adquisició d’immobles per 
a destinar-los a habitatge de lloguer social.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 12 que quedaria redactat de la següent manera 

12. Establir un pla que defineixi els mecanismes legals, normatius i pressuposta-
ris pertinents per tal que els habitatges d’obra nova i els que resultin de la reconver-
sió d’un edifici antic o obres de gran rehabilitació en el marc de l’activitat promotora 
garanteixin un mínim del 20% de pisos destinats a lloguer assequible en els munici-
pis d’alta demanda acreditada.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra a del punt 14 que quedaria redactada de la següent 
manera 

a) Introduir mesures de control sobre els preus de l’habitatge de lloguer, amb to-
palls de preus màxims recomanables i limitació dels increments injustificats del preu 
del lloguer entre contractes, ja sigui amb el mateix arrendatari o amb un de nou.
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Esmena 8
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra c del punt 14 que quedaria redactada de la següent 
manera 

c) Establir causes objectives que permetin la renovació automàtica dels contrac-
tes de lloguer en cas de necessitat del llogater sense perjudici de l’aplicació de clàu-
sules no abusives d’ajustament de la renda.

Palau del Parlament, 04 de setembre de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 68419)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge (tram. 302-00185/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 1

1. Mostra la seva preocupació pels efectes negatius que estan provocant l’espe-
culació immobiliària i l’excés d’utilització d’habitatges per a usos turístics i altres 
activitats econòmiques sobre el dret a l’accés a un habitatge digne i creu impres-
cindible la modificació de la legislació vigent per a minimitzar aquestes pràctiques 
i la realització de polítiques actives per part del Govern per a posar impediments a 
aquests usos no socials de l’habitatge, per a augmentar el parc d’habitatge públic de 
lloguer social i per garantir els drets de les persones afectades per un desnonament 
en els termes establerts per les lleis en vigor.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 3

3. Fer efectiu el dret de tanteig i retracte als 233 municipis establerts pel Pla Ter-
ritorial Sectorial d’Habitatge per tal que tant la Generalitat com els ajuntaments 
dels municipis amb demanda acreditada ampliïn el seu parc d’habitatge públic des-
tinat a lloguer social.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 7

7. Augmentar el parc d’habitatge públic adquirit mitjançant la utilització de l’eina 
del tanteig i retracte i a estudiar el marc normatiu necessari per a regular la presen-
tació a les subhastes d’immobles provinents d’execucions hipotecàries i a les sub-
hastes judicials i administratives.

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

8. Promoure en els mitjans públics de comunicació, dependents de la Generalitat 
de Catalunya, a través de campanyes de comunicació, el caràcter d’ús social que ha 
de tenir l’habitatge.
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Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 9

9. Impulsar un estudi per valorar la incorporació d’instruments flexibles (con-
dicions temporals en l’atorgament de les autoritzacions, llindars o quotes màximes 
d’immobles turístics sobre residencials...) en la regulació de les autoritzacions d’ha-
bitatges d’ús turístic i la seva potencial eficàcia per promoure el traspàs de l’ús tu-
rístic a l’ús residencial dels habitatges.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 15

15. Reiterar les propostes d’acords amb les entitats financeres sobre habitatges 
buits o ocupats de la seva titularitat que permetin la regularització dels ocupants 
d’habitatges en situació de vulnerabilitat que compleixen els requisits de la Llei 
4/2016 i els aprovats per la Moció 106/XI del Parlament de Catalunya, sobre la 
resposta del Govern al problema de l’ocupació d’habitatges, i a la vegada permeti 
també en aquests casos regularitzar-ne l’accés als serveis bàsics.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 16

16. Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de la realització d’un mapa dels 
habitatges buits a Catalunya a partir del creuament de les bases de dades a que té 
accés la Generalitat de Catalunya, que permeti visualitzar de forma actualitzada 
la situació dels habitatges buits, essent de consulta pública en cas que es determini la 
viabilitat tècnica i econòmica de la seva realització.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS   
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