
PLE
DOSSIER

Sessió 42, dimarts 12 de novembre de 2019

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fis-
cals i financeres, i de la Llei 20/2000, del 29 de desembre, de creació de l’Institut 
Català de les Indústries Culturals. Tram. 202-00064/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari Socialistes. Debat  
i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple (text 
presentat: BOPC 435, 8).

2. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes econòmics de la si-
tuació política a Catalunya. Tram. 302-00151/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació.

3. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació d’emergència a Ro-
java pels atacs de l’exèrcit turc. Tram. 302-00152/12. Grup Parlamentari Republicà. 
Debat i votació.

4. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en les polítiques 
socials. Tram. 302-00153/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

5. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions de la policia. 
Tram. 302-00154/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vo-
tació.

6. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’autogovern. Tram. 302-
00155/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent. Debat i votació.

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

8. Interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 
300-00190/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

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

10. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 
del Reglament)

11. Proposició de llei de l’esport de Catalunya. Tram. 202-00009/12. Comissió Promo-
tora. Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 202-00059/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà i Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat de totalitat (Textos presentats: BOPC 
320, 12 i BOPC 388, 20).

12. Proposta de resolució sobre el tancament de les plantes de General Cable a Man-
lleu i a Montcada i Reixac. Tram. 250-01016/12. Tots els grups i subgrups parlamen-
taris. Debat i votació (text presentat: BOPC 454, 15).
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13. Interpel·lació al Govern sobre la situació política després de les eleccions del 10 
de novembre de 2019. Tram. 300-00197/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre el seu suport a l’Assemblea d’Electes de Catalunya. 
Tram. 300-00198/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Subs-
tanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la universitat. Tram. 300-00191/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre el tancament de les universitats imposat pels vio-
lents. Tram. 300-00193/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre l’increment de la desocupació i la desacceleració de 
l’activitat econòmica. Tram. 300-00192/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació.

18. Interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes. Tram. 300-00195/12. Grup 
Parlamentari Republicà. Substanciació.

19. Interpel·lació al Govern sobre la situació de bloqueig a Catalunya i Espanya. Tram. 
300-00194/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

20. Interpel·lació al Govern sobre l’ascens de la ultradreta a Europa i l’impacte de la 
deriva repressiva de l’Estat espanyol en la construcció europea com una comunitat 
democràtica de drets compartits. Tram. 300-00196/12. Grup Parlamentari Republicà. 
Substanciació.1

1.  En acta de la Presidència de l’11 de novembre de 2019 s’ha pres nota de la correcció d’errada al 
títol de la interpel·lació presentada pel Grup Parlamentari Republicà. 
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Punt 1 | Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en 
lectura única davant el Ple

Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres, i de la Llei 20/2000, del 29 de desembre, 
de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
202-00064/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP

Reg. 47836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.10.2019

A la Mesa del Parlament
Els grups sotasignants, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 

del Reglament del Parlament, presenten la Proposició de llei següent i sol·liciten que 
d’acord amb l’article 138 del Reglament, es tramiti pel procediment de lectura única: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres, i de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, 
de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals

Exposició de motius
La Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres va crear l’Ofici-

na de Suport a la Iniciativa Cultural amb l’objecte de concentrar les iniciatives de 
suport i foment del departament competent en matèria de cultura i de les entitats 
adscrites.

Per la seva banda, la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l’Institut 
Català de les Indústries Culturals va atribuir a aquesta entitat la funció d’impulsar 
la creativitat artística i la producció, la distribució i la difusió de continguts cultu-
rals, mitjançant el desenvolupament de les empreses culturals, i també fomentar el 
consum cultural i l’ampliació de mercats per a la cultura catalana, per a la qual cosa 
la faculta per concedir ajuts a les empreses culturals i facilitar-los l’accés a línies 
especials de crèdit.

La Llei 20/2000, de 29 de desembre, recull en el seu preàmbul la importància 
de les indústries culturals com a via per garantir la presència de productes culturals 
propis, és a dir, de presentar la creativitat i el punt de vista propis en el mercat cultu-
ral universal. El mateix preàmbul afegeix que, mentre que en determinats sectors 
la indústria catalana té un bon nivell de desenvolupament, en altres camps (com ara 
el cultural) cal fer un esforç per incrementar el potencial de la producció industrial 
catalana. D’altra banda, les transformacions tecnològiques que impacten en les in-
dústries culturals justifiquen també l’adopció de polítiques públiques que promoguin 
la consolidació de la indústria catalana en els sectors on està ben desenvolupada i en 
facilitin l’enfortiment en els àmbits on calgui.

La realitat que va motivar en el seu dia la creació de l’actualment denominat Ins-
titut Català de les Empreses Culturals segueix sent vigent a dia d’avui. La societat 
canviant del segle xxi situa els diferents sectors culturals davant el repte constant 
d’haver-se d’adaptar a l’evolució tecnològica i a la variació en els hàbits de consum 
de productes culturals. És necessari, doncs, que els poders públics continuïn duent 
a terme accions de desenvolupament del talent cultural i de les empreses que el 
despleguen, amb la col·laboració dels sectors implicats, per assegurar la necessària 
innovació a l’hora de definir les polítiques de suport a les empreses culturals, per tal 
de seguir reforçant el teixit empresarial en aquest àmbit.

L’Institut Català de les Empreses Culturals disposa de dos òrgans de govern, el 
Consell General i el Consell d’Administració, que compten amb la implicació i la 
participació dels agents dels diferents sectors culturals inclosos en l’àmbit compe-
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tencial de l’Institut (audiovisual, arts escèniques, música, llibre, arts visuals i cultura 
digital).

El fet que el Consell d’Administració, òrgan que aprova les bases reguladores 
dels ajuts, disposi de representants dels diversos sectors de les empreses culturals 
permet a l’Institut Català de les Empreses Culturals tenir un coneixement de les ne-
cessitats dels sectors i dissenyar les polítiques culturals necessàries per acompanyar 
el sector empresarial cultural català en el seu desenvolupament i creixement, així 
com la implicació d’aquest a partir d’un treball conjunt i de coresponsabilitat.

Des de la seva creació, l’Institut Català de les Empreses Culturals ha demostrat 
ser una eina adequada per assolir els objectius que la normativa li atribueix i que 
el sector d’activitat que abasta requereix. Per aquest motiu, la disposició transitòria 
quarta de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres ha estat mo-
dificada en diverses ocasions (per la Llei 1/2016, del 8 de juny, de modificació de la 
Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres; per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; i per la Llei 11/2011, 
del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat ad-
ministrativa), per tal d’endarrerir la data en què les funcions que li són atribuïdes 
relacionades amb el foment, l’aprovació de bases de subvencions, convocatòries i 
atorgament d’ajuts relatius a les empreses culturals catalanes siguin assumides per 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

Escau, doncs, atribuir de manera definitiva les funcions esmentades a l’Institut 
Català de les Empreses Culturals, per tal que pugui continuar duent a terme les se-
ves funcions tal com ha fet fins a aquest moment.

Així mateix, amb la modificació que ara s’efectua s’amplien les iniciatives exclo-
ses de l’objecte de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ja que se n’exceptuen 
les aportacions i les subvencions a les entitats participades per la Generalitat amb 
càrrec a partides nominatives i els premis competència del Departament competent 
en matèria de cultura.

Finalment, s’aprofita la reforma per incorporar als òrgans de govern de l’Insti-
tut Català de les Empreses Culturals una persona representant del Consell Nacio-
nal de la Cultura i de les Arts, entitat creada l’any 2008 i adscrita al Departament 
competent en matèria de cultura que té per objecte vetllar pel desenvolupament de 
l’activitat cultural, col·laborar en l’ordenament de la política cultural pel que fa a la 
creació artística i intervenir en la política de suport a la creació artística i cultural. 
Així mateix, es torna al redactat original de la Llei de l’ICEC en el sentit d’exigir 
explícitament que al Consell General de l’ICEC hi hagi una vocalia en representació 
dels treballadors de la creació i de les empreses culturals.

Article 1. Modificació de l’article 78 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres
Es modifica l’apartat 2 de l’article 78 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesu-

res fiscals i financeres, que resta redactat de la manera següent: 
«2. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural té com a objecte concentrar les 

iniciatives de suport i foment del departament competent en matèria de cultura i de 
les entitats adscrites.

S’exclouen les iniciatives següents: 
a) Les que siguin competència de l’Institut Català de les Empreses Culturals.
b) Les aportacions i les subvencions a les entitats participades per la Generalitat 

amb càrrec a partides nominatives.
c) Els premis competència del departament competent en matèria de cultura.»
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Article 2. Modificació de l’article 5 de la Llei 20/2000, de 29 de 
desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
Es modifica la lletra c de l’article 5.1 de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de 

creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«c) Hi ha d’haver vocalies en representació, com a mínim, dels departaments 
competents en matèria de cultura, llengua, indústria, comerç, economia, noves tec-
nologies i radiodifusió i televisió; del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts; 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; de les entitats representatives 
dels ens locals, i d’organitzacions representatives dels diversos sectors de la creació 
i de les empreses culturals, incloses les dels treballadors.»

Article 3. Modificació de l’article 6 de la Llei 20/2000, de 29 de 
desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de 

creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«1. El Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals és 
integrat per catorze membres, segons la composició que es determini per reglament.

a) És presidit pel secretari o secretària general de Cultura.
b) Hi ha d’haver vuit vocalies en representació dels departaments de l’Adminis-

tració de la Generalitat, una vocalia en representació del Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts, una vocalia en representació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i tres vocalies en representació dels diversos sectors de la creació i de 
les empreses culturals.

c) Les persones que ocupen les vocalies del Consell d’Administració hauran de 
ser ratificades pel Consell General.»

Disposició derogatòria
Es deroguen les disposicions següents: 
a) L’apartat 2 de la disposició transitòria quarta de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, 

de mesures fiscals i financeres.
b) La disposició final sisena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic.
c) La disposició transitòria primera del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual 

s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

Disposicions finals

Disposició final primera
Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia que se’n faci la publicació oficial.

Disposició final segona
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Granados 

Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; portaveus
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PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE 

D’acord amb l’article 138 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, es pro-
posarà al Ple que la Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, 
de mesures fiscals i financeres, i de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de  
l’Institut Català de les Indústries Culturals sigui tramitada pel procediment de lectu-
ra única. 

Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2019.
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Punt 2 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes 
econòmics de la situació política a Catalunya
302-00151/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 49716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre els efectes econòmics de la situació política a Catalunya (tram. 
300-00181/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya rebutja els aldarulls, els desordres públics i la vio-

lència que han tingut lloc els darrers dies a diferents ciutats de Catalunya, en espe-
cial a Barcelona, aprofundint en la tensió política i social, i amb un perjudici clar a 
la imatge, la reputació i l’economia del país.

2. El Parlament de Catalunya es compromet a treballar per la recuperació de la 
convivència cívica.

3. El Parlament de Catalunya es compromet a garantir l’estabilitat política i la 
seguretat jurídica per tal que l’activitat econòmica es pugui desenvolupar amb nor-
malitat, facilitant el seu creixement. Davant l’alentiment de l’economia i dels canvis 
disruptius que l’afecten, cal que l’administració posi les condicions necessàries que 
permetin la seva adaptació, innovació i creixement.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
4. Convocar tots els grups parlamentaris per tal d’obrir un diàleg sincer sobre la 

situació política a Catalunya i cercar aquells aspectes que ens uneixen per sobre dels 
que ens separen, per tal de posar solucions al greu conflicte català.

5. Iniciar amb el Govern de l’Estat una relació institucional lleial i sincera des de 
la renúncia a qualsevol iniciativa unilateral o il·legal per tal d’abordar aquells temes 
que són d’interès dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 50690, 50851, 50853 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 7.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 50690)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els efectes econòmics de la situació política a Catalunya (tram. 302-
00151/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició del punt 4

4. Convocar tots els grups parlamentaris per tal d’obrir un diàleg sincer i estable 
sobre la situació política a Catalunya, partint del reconeixement de Catalunya com 
a subjecte polític, i cercar aquells aspectes que ens uneixen per sobre dels que ens 
separen, per tal de posar solucions al greu conflicte català.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 5

5. Iniciar amb el Govern de l’Estat un diàleg sincer i estable que, des de la renún-
cia tant a qualsevol iniciativa unilateral o il·legal com a qualsevol iniciativa de re-
centralització o d’intervenció de l’autogovern, abordi aquells temes que són d’interès 
dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, tot reforçant el seu autogovern.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez

Portaveu del GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 50851)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes econò-
mics de la situació política a Catalunya (tram. 302-00151/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya rebutja i condemna qualsevol acte de violència 
vagi contra qui vagi i es produeixi on es produeixi.

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

2. El Parlament de Catalunya es compromet a continuar treballant per garantir 
els drets fonamentals de tots els ciutadans.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 3

3. El Parlament de Catalunya es compromet a garantir l’estabilitat política i la 
seguretat jurídica per tal que l’activitat econòmica es pugui desenvolupar amb nor-
malitat, facilitant el seu creixement. Davant l’alentiment de l’economia i dels canvis 
disruptius que l’afecten, cal que l’administració posi les condicions necessàries que 
permetin la seva adaptació, innovació i creixement i disposi d’uns nous pressupostos 
públics per fer-ho realitat.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4. Un cop transcorregudes les eleccions, reprendre, tal i com es va acordar, les 
convocatòries de l’Espai de Diàleg.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. El Parlament de Catalunya lamenta la negativa del Govern de l’Estat espa-
nyol a reprendre el diàleg amb el President de la Generalitat i insta el Govern de la 
Generalitat a:

Prendre com a punt de partida la Declaració de Pedralbes i a insistir amb la 
voluntat de diàleg amb el Govern de l’Estat, amb la finalitat d’acordar una solució 
al conflicte polític entre Catalunya i Espanya basat en el respecte a la voluntat dels 
ciutadans de Catalunya expressada a les urnes.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas

Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 50853)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els efectes económics de la situació política a Catalunya (tram. 300-
00181/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya rebutja els aldarulls, els desordres públics, la vio-
lència, l’ocupació i paralització de les infraestructures essencials com els aeroports, 
estacions de ferrocarril i vies de comunicació, els assetjaments a les casernes, prefec-
tures i comissaries de les Forces i Cossos de Seguretat, els atacs vandàlics a locals, 
restaurants, comerços, seus empresarials i seus de partits polítics i, en particular, les 
tàctiques de kale borroka i guerrilla urbana que han tingut lloc els darrers dies a di-
ferents ciutats de Catalunya, en especial a Barcelona, aprofundint en la tensió política 
i social i amb un perjudici clar a la imatge, la reputació i l’economia de Catalunya. 

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 1 bis

1 (bis) Així mateix, el Parlament de Catalunya condemna la violència que han 
protagonitzat els estudiants separatistes radicals en els campus universitaris amb 
voluntat d’impedir els drets d’estudiants i professors com el d’impartir i rebre els 
programes docents. 
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Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 1 ter

1 (ter) El Parlament de Catalunya declara que la violència i el terrorisme no són 
mètodes en democràcia per assolir objectius polítics i recorda que en cap cas la vio-
lència pot justificar-se com a instrument legítim de reivindicació de cap idea. 

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2 

2. El Parlament de Catalunya es compromet a treballar per la recuperació de la 
convivència cívica i el lliure exercici dels drets i llibertats públiques. Aixi mateix, 
insta al Govern de la Generalitat a garantir l’exercici lliure i pacífic de les convoca-
tòries electorals legalment convocades. 

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 2 bis

2 (bis). El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a garantir 
la neutralitat institucional en: (i) l’espai públic; (ii) l’Administració Pública; (iii) les 
universitats; (iv) els col.legis professionals; (v) les cambres de comerç; (vi) i qualse-
vol altra corporació pública, impedint que aquests siguin patrimonialitzats per unes 
determinades idees polítiques.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a garantir l’estabi-
litat política i la seguretat jurídica per tal que l’activitat econòmica es pugui desenvo-
lupar amb normalitat, facilitant el seu creixement. Davant l’alentiment de l’economia 
i dels canvis disruptius que l’afecten, cal que l’administració posi les condicions ne-
cessàries que permetin la seva adaptació, innovació i creixement. 

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 3 bis

3 (bis). El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a promoure 
un pla de xoc que propiciï que totes aquelles empreses que van marxar a causa del 
cop a la democràcia que es va dur a terme en el 2017 tornin a Catalunya.

Esmena 8
GP de Ciutadans
De substitució del punt 4

4. El Parlament de Catalunya declara que en democràcia no és admissible l’in-
compliment de la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i del conjunt de l’ordenament 
jurídic democràtic i declara que els poders públics tenen com a missió fonamental 
el servei dels interessos generals de tots els ciutadans i no la violació dels seus drets 
i llibertats. 

Esmena 9
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 5

5. Iniciar amb el Govern d’Espanya una relació institucional lleial i sincera des 
de la renúncia a qualsevol iniciativa al marge de la legalitat democràtica i que posi 
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en el centre de la seva acció de govern els interessos unilateral o il.legal per tal 
d’abordar aquells temes que són d’interès dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Esmena 10
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 6

6. El Parlament de Catalunya dona ple suport a l’actuació realitzada pels Cossos 
i Forces de Seguretat, i en particular al Cos de Mossos d’Esquadra, el Cos Nacional 
de Policia i la Guàrdia Civil, que han vetllat per assegurar l’ordre públic i la segu-
retat de tota la ciutadania i en aquest sentit insta al Govern de la Generalitat a que 
impulsi la concessió de condecoracions als agents dels Cossos i Forces de Seguretat 
(Cos de Mossos d’Esquadra, Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil) per la seva 
actuació en els aldarulls, els desordres públics i els atacs vandàlics succeïts en les 
últimes setmanes. 

Esmena 11
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7

7. El Parlament de Catalunya condemna la utilització per part de TV3 d’expres-
sions degradants tals com “putos gossos de merda” i “molt agressius, rabiosos i 
inclús alguns analfabets” (sic) per referir-se als agents del Cos de Mossos d’Esqua-
dra, i per extensió a la resta de Forces i Cossos de Seguretat, pel fet de tractar-se 
d’un atac al seu honor i la seva dignitat personal i professional, i de constituir una 
manera de posar en entredit l’essencial tasca que realitzen com a servidors públics 
de l’Estat de Dret.

Esmena 12
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 8

8. El Parlament de Catalunya constata que es donen les circumstàncies que obli-
guen a que el Govern de Espanya requereixi al Govern de la Generalitat en relació 
a la restauració de la lleialtat institucional i l’acatament explícit de l’ordenament 
democràtic per aplicar l’article 155 de la Constitució, amb l’objectiu d’evitar que es 
continuï atemptant greument contra l’interès general i se segueixi violant els drets i 
llibertats de milions de ciutadans per part del Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2019
Lorena Roldán Suárez David Mejía Ayra

Portaveu del GP Cs Diputat del GP Cs
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Punt 3 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
d’emergència a Rojava pels atacs de l’exèrcit turc
302-00152/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 49812, 51026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Ruben Wagensberg Ramon, diputat del Grup 

Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Go-
vern sobre la situació d’emergència a Rojava pels atacs de l’exèrcit turc (tram. 300-
00185/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Condemna l’ofensiva militar anomenada «Operació Primavera de Pau» inicia-

da per les forces armades turques contra el Kurdistan Sirià, que comporta l’incom-
pliment dels principis del dret internacional i constitueix una nova desestabilització 
de la regió.

2. Constata la seva preocupació davant la manca de seguretat de la població lo-
cal, atès que els atacs que hi estan tenint lloc comporten una amenaça greu a la seva 
vida i una violació dels drets humans internacionals que conduiran a una nova crisis 
humanitària, amb morts i desplaçats.

3. Rebutja l’actitud i la utilització irresponsable dels Estats Units amb aquest 
conflicte, retirant ara l’exèrcit i deixant el poble Kurd en mans de les forces arma-
des d’Erdogan.

4. Mostra la seva solidaritat amb el poble Kurd que porta anys sent víctima de 
persecució, repressió i discriminació.

5. Dóna suport al dret polític d’autodeterminació del poble Kurd.
6. Denuncia la venta d’armament de l’Estat espanyol, atès que comporta com-

plicitat en: 
a. Els conflictes armats, com és el cas de la venta a Turquia i el que està fent les 

forces armades d’aquest país a Síria.
b. Les morts causades per aquestes armes i els desplaçats que provoquen.
c. Les morts que tenen lloc al Mediterrani pels desplaçaments, alhora que impe-

deixen que ONGs com Open Arms puguin exercir la seva tasca humanitària salvant 
vides que estan en perill pels conflictes armats on participen venent armament.

7. Insta el Govern de la Generalitat a condemnar l’ofensiva unilateral iniciada 
per Turquia al Kurdistan Sirià, que comporta l’incompliment dels principis del dret 
internacional i constitueix una nova desestabilització de la regió.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Ruben Wagensberg Ramon, diputat, GP ERC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 50804, 50823 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 7.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 50804)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, David Bertran Román, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Regla-
mento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la situació d’emergència a Rojava pels atacs de 
l’exèrcit turc (tram. 302-00152/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans

De modificació de la moció que passaria a tenir el següent contingut: 
El Parlament de Catalunya:
1. Condemna la intervenció militar unilateral turca en el nord-est de Síria i insta 

Turquia a posar-hi fi de manera immediata i definitiva.
2- Insta a buscar una solució política global per el conflicte sirià basada en el re-

coneixement de la unitat, la sobirania i d’integritat territorial de Síria, el respecte als 
drets de tots els components ètnics i religiosos de la societat síria, en el marc de la 
Resolució 2254 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i del Comunicat de 
Ginebra 2012, negociat per les parts síries en el context del procés de Ginebra diri-
git per les Nacions Unides i que assenta les bases per una autèntica transició políti-
ca d’acord amb la Resolució del Parlament Europeu de 24 d’octubre de 2019, sobre 
l’operació militar turca al nord-est de Síria i les seves conseqüències.

3- Manifesta la gravetat de les conseqüències que hi haurà arran de la intensifi-
cació de les tensions i la desestabilització a la zona, incloent-hi l’augment dels riscos 
per a la seguretat, les crisis humanitàries i els fluxos migratoris.

4- Manifesta la seva solidaritat amb el conjunt del poble sirià pels terribles pati-
ments que ha suportat des de l’inici del conflicte.

Palacio del Parlamento, 7 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez David Bertran Román

Portavoz del GP Cs Diputado del GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 50823)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la si-
tuació d’emergència a Rojava pels atacs de l’exèrcit turc (tram. 302-00152/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt

Denuncia l’acord entre els presidents de Rússia, Vladímir Putin, i de Turquia, Recep 
Tayyip Erdogan, per crear una “zona de seguretat” al Kurdistan sirià. Segons aquest 
acord, Rússia dona suport explícit i públic a la invasió territorial de Rojava per part de 
Turquia. Militars sirians i russos s’encarregaran “d’alliberar” la zona de població kurda.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del GP JxCat
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Punt 4 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en les 
polítiques socials
302-00153/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 49833 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·la-
ció al Govern sobre la inversió en les polítiques socials (tram. 300-00187/12).

Moción
1. El Parlamento de Cataluña condena políticamente la malversación de dinero 

público usado para sufragar el referéndum ilegal de 2017, dinero que fue desviado 
de su destino legal previsto en los Departamentos siguientes: (i) Treball, Afers So-
cials i Famílies; (ii) Presidència; (iii) Economia i Hisenda; (iv) Cultura; (v) Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transpàrencia; y (vi) Salut.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a personarse en 
la causa o causas que se deriven de la causa especial 20907/2017 para reclamar la 
devolución del dinero malversado.

3. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a comprometerse 
a no malversar ni desviar el dinero de todos los catalanes para cualquier actividad 
o fin ilegal.

4. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a tomar las medi-
das necesarias para luchar activamente contra la corrupción mediante la creación y 
aplicación de un marco normativo adecuado que tenga como objetivo proteger a las 
personas físicas o jurídicas que en sus relaciones con los poderes públicos detecten 
cualquier tipo de mala praxis o actividad ilegal y permita prevenir de dicho modo la 
corrupción en la Administración Pública.

5. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a dar cumplimi-
ento, con el objetivo de asegurar la protección de la infancia y la adolescencia en 
Cataluña y esclarecer la gestión realizada en los últimos años, a lo establecido en la 
Moción 93/XII sobre la inacción social del Govern, en el plazo fijado por ésta que ya 
está próximo a concluir, realizando una auditoría de la gestión de la Dirección Ge-
neral de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de los últimos 10 años, 
mediante la contratación de una entidad externa e independiente, y presentándola en 
sede parlamentaria antes que acabe este período de sesiones.

Palacio del Parlamento, 25 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 50693, 50791, 50850 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 7.11.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 50693)

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

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
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del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en les polítiques socials (tram. 302-
00153/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a personarse en 
la causa o causas que se deriven de la causa especial 20907/2017 y actuar en conse-
cuencia de las resoluciones que pudieran derivarse del Tribunal de Cuentas.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano Raúl Moreno Montaña

Portaveu del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 50791)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en les polítiques socials 
(tram. 302-00153/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 4 bis,

4 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incremen-
tar en el anteproyecto de ley de presupuestos para el 2020, cuya aprobación debería 
ser inminente, los recursos destinados a políticas sociales, de manera que, junto con 
los recursos destinados a educación y a salud, se tienda a alcanzar el 80% del gasto 
no financiero.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez Santi Rodríguez i Serra

Representant del SP PPC Diputat del SP PPC

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 50850)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i 

Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en les polí-
tiques socials (tram. 302-00153/12).

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

4. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a tomar las medi-
das necesarias para luchar activamente contra la corrupción mediante la creación y 
aplicación de un marco normativo adecuado que tenga como objetivo proteger a las 
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personas físicas o jurídicas que en sus relaciones con los poderes públicos detecten 
cualquier tipo de mala praxis o actividad ilegal y permita prevenir de dicho modo la  
corrupción en la Administración Pública i en aquest sentit el Parlament reconeix  
la necessitat d’impulsar la tramitació de la proposició de llei de protecció integral 
dels alertadors i disposar així d’un marc normatiu adequat.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas Eduard Pujol i Bonell

Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat
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Punt 5 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions 
de la policia
302-00154/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 49834 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

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

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre les actuacions de la policia (tram. 300-00186/12).

Moció
1) El Parlament de Catalunya reprova la gestió del Conseller d’Interior al capda-

vant del Cos dels Mossos d’Esquadra.
El Parlament de Catalunya insta el Govern Generalitat a: 
2) En les actuacions i operatius d’ordre públic, condicionar qualsevol col·labo-

ració del Cos dels Mossos d’Esquadra amb el Cuerpo Nacional de Policía i amb la 
Guardia Civil a què aquests cossos no utilitzin les bales de goma a Catalunya.

3) No utilitzar, en cap cas, la tècnica policial de dispersió coneguda com a «car-
rusel», consistent en dirigir-se contra les persones amb els vehicles policials a tota 
velocitat.

4) Garantir que els i les periodistes degudament identificades puguin fer la seva 
feina de forma segura, prenent mesures per evitar que es repeteixin les agressions 
policials a la premsa que hem vist aquestes darreres setmanes.

5) En relació amb els projectils viscoelàstics de precisió (FOAM): 
a. Fer pública la instrucció que regula l’ús de projectils viscoelàstics de precisió 

(FOAM) per part del Cos dels Mossos d’Esquadra.
b. Retirar, en el termini de 6 mesos, els projectils viscoelàstics de precisió 

(FOAM) del material d’ordre públic utilitzat pel Cos dels Mossos d’Esquadra.
6) En relació amb el dispositiu d’ordre públic desplegat a Catalunya amb poste-

rioritat a la sentència del procés (sentència 459/2019 del Tribunal Suprem), investi-
gar i depurar responsabilitats en tots i cadascun dels incidents en els quals hi hagi 
algun indici d’un ús antireglamentari dels materials i tècniques antidisturbis o s’hagi 
pogut fer un ús indegut o desproporcionat de la força.

7) Investigar aquells casos on hi hagi pogut haver algun tipus de col·laboració del 
Cos dels Mossos d’Esquadra, o d’algun dels seus agents, amb: 

a. Empreses que ofereixen serveis de desallotjament extrajudicial.
b. Grups feixistes organitzats, i més concretament els que el passat 17 d’octubre 

es van concentrar a la Plaça Artós de Barcelona.
8) Vetllar perquè tots els agents policials que desenvolupen funcions d’ordre pú-

blic puguin ser fàcilment identificats per la ciutadania a través del seu número ope-
ratiu policial (NOP). Més concretament: 

a. Revisar la normativa d’identificació dels agents policials amb funcions d’ordre 
públic, en el termini de 6 mesos, perquè sigui obligatòria a tots els agents policials 
que desenvolupin aquestes funcions i establir una nova tipologia d’identificació que 
sigui visible per davant i per darrere, inclòs el casc, des d’una distància de seguretat 
i amb un codi curt, fàcil de recordar.

b. Fins que no s’aprovi una nova regulació, la Direcció General de Policia ha de 
garantir que totes les unitats del Cos dels Mossos d’Esquadra que desenvolupin fun-
cions d’ordre públic compleixin amb la Instrucció 6/2013 i portin sempre visible el 
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número operatiu policial (NOP) a la part posterior superior de l’uniforme, indepen-
dentment d’altres peces de protecció.

9) Emetre una instrucció, acordada amb les organitzacions socials en matèria 
d’habitatge, on es clarifiquin els protocols d’actuació del Cos dels Mossos d’Esqua-
dra en els episodis de desallotjament. Entre d’altres, aquesta instrucció haurà de: 

a. Evitar l’ús de la força per part del Cos dels Mossos d’Esquadra en desallotja-
ments on hi hagi presència de menors o d’altres persones vulnerables.

b. Evitar les càrregues policials vers les manifestacions pacífiques que es puguin 
produir amb la finalitat d’aturar un desallotjament, garantint d’aquesta manera el 
dret de reunió i manifestació pacífica de la població civil.

c. Clarificar la funció del Cos dels Mossos d’Esquadra en episodis de desallotja-
ment extra-judicial, tot garantint la seguretat de les persones residents en els habitatges 
i impedint l’actuació de les empreses o grups executors dels esmentats desallotjaments.

10) Destinar les noves places de Mossos d’Esquadra a qualsevol de les funcions 
previstes en la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra, menys a la funció d’ordre públic desenvolupada per les unitats  BRIMO  
i ARRO.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 50692, 50852, 50854 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 7.11.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 50692)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions de la policia (tram. 302-00154/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. No utilitzar, tret que el Cap operatiu valori que pot ser adient en situacions 
concretes de greu afectació a la seguretat ciutadana, i sempre a velocitat moderada 
i garantint les condicions de seguretat, la tècnica policial de dispersió coneguda com 
a “carrusel”, consistent en la dispersió de manifestants amb vehicle policial.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6. En relació amb el dispositiu d’ordre públic desplegat a Catalunya amb poste-
rioritat a la sentència del procés (sentència 459/2019 del TS), aplicar els protocols 
establerts de revisió de les actuacions, establint si és el cas, les responsabilitat que 
se’n derivin.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 7

7. Investigar aquells casos on hi hagi pogut haver algun tipus de connivència 
d’algun agent concret del Cos de Mossos d’Esquadra, amb:
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 9

9. Emetre una instrucció, acordada amb les organitzacions socials i serveis so-
cials municipals corresponents en matèria d’habitatge, on es clarifiquin els proto-
cols d’actuació del Cos dels Mossos d’Esquadra en els episodis de desallotjaments 
extrajudicials. En els judicials naturalment s’haurà d’estar a les instruccions que es 
donin des de la judicatura. 

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano Carles Castillo Rosique

Portaveu del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 50852)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Regla-
mento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les actuacions de la policia (tram. 302-00154/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificación de la moción que pasaría a tener el siguiente contenido: 

1. El Parlament de Cataluña expresa encarecidamente el agradecimiento y el 
reconocimiento que merecen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (Mossos d’Esqua-
dra, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil) por llevar a cabo con eficacia y 
profesionalidad las funciones que tienen encomendadas de velar por el manteni-
miento del orden público y la seguridad ciudadana como manera de garantizar el 
ejercicio de las libertades públicas y los derechos fundamentales y la vigencia del 
sistema democrático.

2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat, y en particular a 
su presidente, el Sr. Torra, a:

- Mostrar su pleno apoyo a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
por su labor de restablecimiento del orden público y la seguridad ciudadana frente 
a los comandos separatistas violentos que en fechas recientes han intentado ocupar 
y paralizar indefinidamente infraestructuras clave como el aeropuerto, las vías fé-
rreas y las autopistas, han incendiado mobiliario urbano y vehículos particulares, 
han saqueado establecimientos comerciales y se han enfrentado con un inimagina-
ble nivel de ensañamiento contra los agentes del orden público.

- Dotar al Cuerpo de Mossos d’Esquadra de todo el material que sea necesario 
para cumplir adecuadamente los trascendentales cometidos que le han fijado la 
Constitución y las leyes.

- Desactivar inmediatamente la caza de brujas que se está pretendiendo llevar a 
cabo contra los agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra que participaron en los 
operativos del restablecimiento del orden público y la seguridad ciudadana frente a 
los comandos separatistas violentos, a disculparse públicamente ante ellos y a pro-
mover la entrega de distinciones y condecoraciones a quienes hayan sido merecedo-
ras de ellas por el valiente y eficaz desempeño de sus funciones.

- Dar pleno apoyo y reconocer el trabajo que hayan tenido que realizar las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad para mantener el orden público y el carácter pacífico, 
libre y democrático de las jornadas de reflexión y votación. 
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3. El Parlament de Cataluña condena la intolerable inacción de las autorida-
des responsables del Ayuntamiento de Barcelona, el Govern de la Generalitat y el 
Gobierno de España ante la inadmisible e ilegal ocupación indefinida del centro de 
Barcelona que ha ocasionado la vulneración de los derechos y libertados de mu-
chos ciudadanos que han sufrido colapsos de tráfico, impedimentos para circular, 
dificultad para llegar a sus trabajos y dejar a sus hijos en los colegios, acudir a cita 
médicas; en definitiva a llevar a cabo sus actividades cotidianas. 

Palacio del Parlamento, 5 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez Jean Castel Sucarrat

Portavoz del GP Cs Diputado del GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 50854)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
actuacions de la policia (tram. 302-00154/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Exigir al Govern de l’Estat que les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en 
cas d’actuació a Catalunya, adaptin les seves tècniques i/o protocols per garantir 
l’ordre públic als mateixos que utilitza la policia catalana basats en les conclusions 
aprovades en el Parlament de Catalunya. 

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3

3. No utilitzar, en cap cas, qualsevol tècnica policial de dispersió, inclosa la 
coneguda com a “carrusel”, que no respecti les conclusions aprovades pel Parla-
ment de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

4. Garantir que els i les periodistes degudament identificades puguin fer la seva 
feina de forma segura prenent mesures, consensuades amb el Col·legi de Periodistes, 
per garantir el dret a la informació dels mitjans de comunicació.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5 a), que quedaria redactat de la següent manera

a. Fer públic el procediment que regula l’us de projectils viscoelastics de preci-
sió (FOAM) per part del cos de Mossos d’Esquadra, d’acord amb el que estableix la 
normativa sobre transparència.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6

6. Seguint els mecanismes d’investigació interna pertinents, portar a terme les in-
vestigacions de totes les actuacions policials i en el cas que siguin injustificades o no 
ajustades als protocols, se’n depurin les responsabilitats i se n’informi la ciutadania 
d’acord amb la normativa de transparència. 

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 7

7. Investigar tots aquells casos que puguin o hagin pogut vulnerar els principis 
d’actuació policial previstos a la llei de la PG-ME, amb l’objectiu de garantir sem-
pre la defensa dels drets fonamentals i la protecció dels col·lectius més desafavorits.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 8, que quedaria redactat de la següent manera

8. Vetllar per una fàcil identificació, per part de la ciutadania, de tots els agents 
policials que desenvolupen funcions d’ordre públic a través del seu número ope-
ratiu policial (NOP), garantint així el compliment de la norma per la que cal que 
aquest sigui sempre visible.

a. Continuar la revisió de la normativa d’identificació dels agents policials amb 
funcions d’ordre públic ja iniciada, perquè sigui obligatòria a tots els agents poli-
cials que desenvolupin aquestes funcions, establint una nova tipologia d’identifica-
ció que sigui visible per davant i per darrere, inclòs el casc, des d’una distància de 
seguretat i amb un codi curt, fàcil de recordar.

b. Fins que no s’aprovi una nova regulació, la Direcció General de la Policia ha 
de continuar vetllant per garantir que totes les unitats de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra que desenvolupin funcions d’ordre públic compleixin amb 
la Instrucció 6/2013 i portin sempre visible el número operatiu policial (NOP) a la 
part posterior superior de l’uniforme, independentment d’altres peces de protecció.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 9

9. Revisar els protocols d’actuació del Cos dels Mossos d’Esquadra en els epi-
sodis de desallotjament coordinadament amb els òrgans judicials i administració 
competent en matèria de protecció de menors. Entre d’altres aquesta instrucció hau-
rà de:

a. Garantir sempre que les intervencions del Cos de Mossos d’Esquadra en 
desallotjaments per requeriment judicial s’adequaran als principis de proporcio-
nalitat, oportunitat i congruència, amb especial atenció quan hi hagi presència de 
menors o d’altres persones vulnerables.

b. Protegir, com ja s’ha fet en altres ocasions, les manifestacions pacífiques que 
es puguin produir amb la finalitat d’aturar un desallotjament, garantint d’aquesta 
manera el dret de reunió i manifestació pacífica de la població civil.

c. En episodis de desnonaments garantir la seguretat de les persones residents 
en els habitatges i impedir l’actuació il·legal de les empreses o grups executors dels 
esmentats desallotjaments.
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Esmena 9
GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició al punt 10

10. Destinar les noves places de Mossos d’Esquadra a qualsevol de les funcions 
previstes en la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, menys a la funció d’ordre públic desenvolupada per les unitats BRI-
MO i ARRO, d’acord amb les necessitats operatives existents per a la correcta co-
bertura de les funcions que legalment corresponen a la PG-ME. 

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell 

Portaveu del GP JxCat 
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Punt 6 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’autogovern
302-00155/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 49841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’autogovern (tram. 300-00182/12).

Moció
El poble en lluita està fent caure caretes i demostrant i destapant la cara més au-

toritària d’un règim que no es pot sostenir. L’Estat espanyol s’aguanta avui sobre la 
repressió i la força bruta.

Atès que ens trobem en un context de violència policial desfermada, justícia 
polititzada i un sistema mediàtic concentrat en mans d’uns pocs que serveix com a 
eina de control social, una eina per fer-nos oblidar qui és qui decideix què és o no 
violència: l’Estat i els poderosos.

Atès que la persecució, la condemna i el càstig a aquelles que s’organitzen i con-
testen a les injustícies i les formes d’opressió, s’aguditzen.

Atesa la vulneració constant i sistemàtica dels drets civils i polítics tant per part 
de l’estat com per part del Govern de la Generalitat.

Atès que les institucions s’han demostrat incapaces de respondre als drets i ne-
cessitats de la majoria popular i treballadora i que la deriva autoritària no només 
afecta els Països Catalans, sinó que també afecta als pobles oprimits per l’Estat 
espanyol, a la lluita popular de la classe treballadora murciana pel soterrament de 
l’AVE, la de les burgaleses contra l’especulació al Gamonal, la de les extremenyes 
per uns serveis ferroviaris dignes, o la d’Andalusia contra la privatització de la sa-
nitat pública.

Atès que ens trobem a les portes d’una crisi ecosocial que amenaça les nostres 
vides, d’una crisi econòmica que es preveu encara més dura que les anteriors i que 
pretén robar el futur a milers de joves i davant de totes les dones assassinades per 
la violència patriarcal, l’única resposta és una esmena a la totalitat a un capitalisme 
i un Estat espanyol que avantposen els interessos de corruptes i banquers a les ne-
cessitats de la gent.

Atès que el Govern de la Generalitat ha estat incapaç de dibuixar cap sortida 
política clara a l’actual escenari i que els discursos de determinats membres del 
govern, carregats de simbolisme i retòrica republicana res a veure tenen amb l’ac-
ció política que s’impulsa des dels departaments i en especial des del Departament 
d’Interior que està avalant pràctiques policials contràries als drets humans i als drets 
civils i polítics del poble català.

Davant de la idea de que una nova convocatòria d’eleccions podria ser una fór-
mula per canalitzar el descontentament popular que s’ha expressat aquests dies  i 
d’assimilar-lo des de les institucions.

Davant de que representants del govern de la generalitat es reuneixen amb repre-
sentants del govern espanyol en el que sembla un intent de tancar per dalt allò que 
el poble va obrint per baix.

Davant de la constatació de que les institucions autonòmiques preses del marc 
jurídic i polític vigent no són capaces de donar una solució al problema que no passi 
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per més repressió i una renúncia al clam popular de redefinir les relacions socials, 
econòmiques i culturals que ens governen.

I atès que el poble ha superat els partits, i evidentment també, les institucions i 
davant de la necessitat d’una resposta política que doni sortida a les reivindicacions 
populars.

El Parlament de Catalunya: 
1. Expressa la seva voluntat d’exercir de forma concreta el dret a l’autodetermi-

nació i de respectar la voluntat del poble català.
2. Reivindica: 
a. L’amnistia total per a totes les represaliades per al règim
b. La retirada dels cossos policials i militars estatals
c. La dissolució dels cossos antiavalots dels Mossos d’Esquadra
d. El final de l’apartheid social i la derogació de la llei d’estrangeria
e. La suspensió immediata de tots els desnonaments
f. El final de les llistes d’espera a la sanitat pública
g. Un salari mínim de 1200€ i equiparació salarial entre homes i dones
h. Un pla de xoc contra les violències masclistes.
i. Una universitat pública i gratuïta i l’eliminació de les taxes universitàries
j. La nacionalització de l’aigua, la llum, el gas i les telecomunicacions, i el final 

de l’externalització, de la privatització dels serveis públics
k. El no pagament del deute públic.
3. Insta al Govern de la Generalitat a: 
a. Posar fi a la repressió contra el poble en lluita, i per tant, aturar de forma im-

mediata la violència policial i la coordinació amb l’estat per executar aquesta re-
pressió.

b. Reconèixer públicament que no s’han respectat ni els reglaments ni les ins-
truccions internes ni els principis de congruència, proporcionalitat i oportunitat que 
han de regir les actuacions policials ni els acords presos al Parlament de Catalunya 
respecte a les polítiques de seguretat.

c. Reparar tots els danys causats i depurar responsabilitats a dins del Cos de 
Mossos d’Esquadra prenent les mesures oportunes.

d. Revisar les actuacions policials amb la finalitat de dotar-se de garanties de no 
repetició.

4. Insta al President de la Generalitat de Catalunya a cesar al Conseller d’interior 
Miquel Buch.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2019
Carles Riera Albert, representant; Maria Sirvent Escrig, diputada, SP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 50689, 50855 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 7.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 50689)

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

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre l’autogovern (tram. 302-00155/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 3 lletra a

3.a. Posar fi a la repressió contra les mobilitzacions pacífiques i aturar de forma 
immediata la violència policial i la col·laboració amb la Policia Nacional i la Guàr-
dia Civil per executar aquesta violència.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez Lucas Silvano Ferro Solé

Portaveu del GP CatECP Diputat del GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 50855)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’au-
togovern (tram. 302-00155/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra a) del punt 2

a) L’amnistia de totes les represaliades com a part de la de solució al conflicte 
polític entre Catalunya i l’Estat espanyol

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De supressió de la lletra d) del punt 2

d) El final de l’apartheid social i la derogació de la Llei d’estrangeria

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra e) del punt 2

e) La necessitat de trobar solucions als problemes d’accés a l’habitatge i els des-
nonaments

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra i) del punt 2

i) Un sistema de beques suficient i efectiu que garanteixi l’accés en igualtat de 
condicions a l’educació universitària i el compliment per part de l’Estat de les sen-
tències per al traspàs de la competència de les beques a l’estudi

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra j) del punt 2

j) Garantir el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas 
i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió resi-
dencial
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra a) del punt 3

a) Sol·licitar al Govern de l’Estat que aclareixi l’actuació policial en els diferents 
operatius d’ordre públic duts a terme a Catalunya en les darreres setmanes i que 
com fa el Cos dels Mossos d’Esquadra dugui a terme una investigació interna da-
vant dels casos de possible mala praxi i alhora faci públiques les seves conclusions.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra b) del punt 3

b) En relació amb el dispositiu d’ordre públic desplegat a Catalunya amb poste-
rioritat a la sentencia del procés (sentència 459/2019 del Tribunal Suprem), investi-
gar responsabilitats en tots i cadascun dels incidents en els quals hi hagi algun indici 
d’un ús antireglamentari dels materials i tècniques antidisturbis o s’hagi pogut fer 
un ús indegut o desproporcionat de la força.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra c) del punt 3

c) En aquells casos que de resultes de la investigació, sé n determini una actuació 
no ajustada als procediments previstos, exigir les responsabilitats que reglamentà-
riament ś escaiguin.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra d) del punt 3

d) Impulsar les actuacions necessàries per establir els mecanismes de millora 
que es considerin adequats, a la vista dels resultats de la investigació de les actua-
cions realitzades.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell 

Portaveu del GP JxCat 
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Punt 10 | Coneixement

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

Comissions específiques

Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ)

President:  Ignacio Martín Blanco (Cs)
Vicepresidenta: Esperanza García González (PPC)
Secretària:  Anna Erra i Solà (JxCat)
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Punt 11 | Debat de totalitat

Proposició de llei de l’esport de Catalunya
202-00009/12

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
202-00059/12

Els textos de les proposicions de llei han estat publicats en el BOPC 320, pàgina 
12, del 29.04.2019, i en el BOPC 388, pàgina 20, del 18.07.2019, respectivament.
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Punt 12 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el tancament de les plantes de General 
Cable a Manlleu i a Montcada i Reixach
250-01016/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP 

CUP-CC, SP PPC

Reg. 49412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.2019

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 

167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
tancament de les plantes de General Cable de Manlleu i Montcada i Reixac de l’em-
presa Prysmian, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
L’empresa Prysmian, és una corporació multinacional italiana que fabrica cables 

i sistemes de transmissió d’energia elèctrica i sistemes de telecomunicacions. És el 
major fabricant d’aquest sector. Un gegant de la indústria del cable.

Prysmian ha comunicat que té la intenció de tancar les plantes situades a la po-
blació de Manlleu i Moncada i Reixac, aquest tancament afectarà de forma directe 
a més de 500 famílies de Catalunya i de forma indirecte a més de 2.500 persones 
que presten serveis de neteja, manteniment, transport...

Els dos centres de Manlleu i Moncada i Reixac centres homologats, especialis-
tes amb R+D, fabriquen cables de Baixa, mitja i alta tensió amb aplicacions molt 
diverses (Instal·lacions industrials, Ferrocarrils, Vaixells, Trens, Senyalització Fer-
rocarrils, Mineria, Centrals tèrmiques, nuclears, Serveis mòbils o Cables submarins 
entre altres).

A més treballen amb Projectes de desenvolupament amb clients i proveïdors i 
Projectes de col·laboració amb Universitats i Centres Tecnològics...

Aquest anunci afecta directament a aquest sector, molt potent a Manlleu i Mon-
cada i Reixac i tindrà un gran impacte sobre l’ocupació a les comarques d’Osona i 
el Vallès.

La mesura respon a una deslocalització premeditada per eliminar la competèn-
cia, per aplicar una política industrial que només té per objectiu utilitzar la mà 
d’obra més barata, sense tenir en compte el grau de professionalitat de la plantilla.

L’interès d’alguns inversors i l’avís de l’empresa Prysmian, l’anunci del tanca-
ment es realitzarà sense cap alternativa de continuïtat de llocs de treball sobre la 
taula.

Si el tancament s’arribés a produir deixaria en una situació d’extrema complexi-
tat a 500 famílies de Catalunya.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reunir-se amb la direcció de l’empresa Prysmian, per trobar una solució que 

eviti el tancament les plantes de Manlleu i Montcada i Reixac, i garantir el mante-
niment de llocs de treball.

2. Complir la llei de competència per a garantir la diversitat del sector.
3. Potenciar i facilitar la recerca d’inversors, per tal de mantenir l’activitat pro-

ductiva de les plantes de Manlleu i Montcada i Reixac.
4. Fer les gestions i negociacions oportunes per mantenir els centres de R+D que 

afecta a la planta de Manlleu.
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5. Fer d’intermediari per a facilitar la interlocució entre treballadors/es i em-
presa.

6. Sol·licitar un informe jurídic raonat a l’autoritat catalana de la competència, 
que dictamini la llei de la competència.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula 

i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sán-
chez, GP CatECP, portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC; Alejandro Fernán-
dez Álvarez, SP PPC, representants
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Segona part

Punt 9 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2019, A LES 10.00H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l’em-

presa catalana. Tram. 310-00243/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el cop digital. Tram. 
310-00244/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència masclis-
ta. Tram. 310-00248/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions en l’àmbit 
de la cultura digital. Tram. 310-00240/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta als danys 
ocasionats per les pluges torrencials del 22 i 23 d’octubre de 2019. Tram. 310-
00241/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Reial decret llei 
14/2019, pel qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matè-
ria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions. Tram. 
310-00242/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el copagament enco-
bert a les escoles públiques per mitjà de quotes a les associacions de mares i pares 
d’alumnes. Tram. 310-00249/12. Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta a les do-
nes víctimes de la violència masclista. Tram. 310-00247/12. Susanna Segovia Sán-
chez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva estratègia 
amb relació a les reformes laborals i les sentències del Tribunal Constitucional que 
discriminen els treballadors malalts. Tram. 310-00245/12. anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
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10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva estratègia 
pel que fa a la desaparició forçada de menors. Tram. 310-00246/12. Anna Caula  
i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

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

la situació política. Tram. 317-00141/12. alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup 
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. 317-00146/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00143/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00145/12. anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00144/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Substanciació.

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00142/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.
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Tercera part

Punt 1 | Debat i votació de les esmenes presentades

Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres, i de la Llei 20/2000, del 29 de desembre, 
de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
Tram. 202-00064/12

ORDENACIÓ DE LES ESMENES PRESENTADES

TEXT PRESENTAT

Article 1. Modificació de l’article 78 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres
Es modifica l’apartat 2 de l’article 78 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesu-

res fiscals i financeres, que resta redactat de la manera següent: 
«2. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural té com a objecte concentrar les 

iniciatives de suport i foment del departament competent en matèria de cultura i de 
les entitats adscrites.

S’exclouen les iniciatives següents: 
a) Les que siguin competència de l’Institut Català de les Empreses Culturals.
b) Les aportacions i les subvencions a les entitats participades per la Generalitat 

amb càrrec a partides nominatives.
c) Els premis competència del departament competent en matèria de cultura.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades

TEXT PRESENTAT

Article 2. Modificació de l’article 5 de la Llei 20/2000, de 29 de 
desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
Es modifica la lletra c) de l’article 5.1 de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de 

creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«c) Hi ha d’haver vocalies en representació, com a mínim, dels departaments 
competents en matèria de cultura, llengua, indústria, comerç, economia, noves tec-
nologies i radiodifusió i televisió; del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts; 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; de les entitats representatives 



plE 42
13 de novembre de 2019

Dossier 2

dels ens locals, i d’organitzacions representatives dels diversos sectors de la creació 
i de les empreses culturals, incloses les dels treballadors.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades

TEXT PRESENTAT

Article 3. Modificació de l’article 6 de la Llei 20/2000, de 29 de 
desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de 

creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«1. El Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals és 
integrat per catorze membres, segons la composició que es determini per reglament.

a) És presidit pel secretari o secretària general de Cultura.
b) Hi ha d’haver vuit vocalies en representació dels departaments de l’Admi-

nistració de la Generalitat, una vocalia en representació del Consell Nacional de 
la Cultu ra i de les Arts, una vocalia en representació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals i tres vocalies en representació dels diversos sectors de la 
creació i de les empreses culturals.

c) Les persones que ocupen les vocalies del Consell d’Administració hauran de 
ser ratificades pel Consell General.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades

TEXT PRESENTAT

Addició de nous articles

ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
D’addició a l’article 3 de nou punt k) a l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 20/2000, 
de 29 de desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals, que 
resta redactat de la següent manera: 

2. El Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals té 
les funcions següents: 

a) Elevar al Consell General els comptes, la memòria de gestió, el pla d’actuació 
i l’avantprojecte de pressupost de cada exercici.

b) Dirigir l’actuació de l’Institut.
c) Supervisar la gestió del director o directora.
d) Aprovar la plantilla i el règim retributiu del personal.
e) Aprovar els preus dels serveis que presti l’Institut.
f) Aprovar els contractes d’un import superior al 5% del pressupost de l’Institut 

i els que impliquin una despesa plurianual de caràcter no recurrent.
g) Aprovar l’adquisició de béns immobles.
h) Aprovar la sol·licitud de crèdits o préstecs.
i) Aprovar les bases reguladores de les subvencions de l’Institut.
j) Establir convenis amb entitats públiques i privades per a assolir els fins de 

l’Institut.
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k) Portar a terme periòdicament processos de coproducció de les polítiques 
culturals amb plans estratègics, de forma participativa amb els sectors culturals, 
que tinguin com a objecte la millora de la transparència, el foment de la innovació, 
el treball en xarxa, l’accés a la cultura i la cohesió social

Esmena 2
GP de Ciutadans (1)
D’addició d’un nou article 8.bis de la Llei 20/2000 de 29 de desembre de creació 
de l’Institut Català de les Indústries Culturals 

8. bis Obligació de retiment de comptes i control.
a) L’Institut tindrà l’obligació, com a entitat pública, de retre comptes i establir 

el procediment d’acord amb la normativa vigent a la Comunitat Autònoma i al con-
junt d’Espanya.

b) L’Institut tindrà l’obligació de realitzar una auditoria anual econòmica i tèc-
nica que fiscalitzi la gestió econòmica i la seva activitat concessionària de subven-
cions, la tipologia i la seva naturalesa i objectiu.

c) L’Institut tindrà l’obligació de publicar al seu web oficial un informe anual ex-
haustiu que reculli un llistat de totes les subvencions, convenis, contractes, ajuts o 
qualsevol quantitat o ajuda econòmica concedida a través de qualsevol forma jurí-
dica que impliqui el desemborsament econòmic per part d’aquest organisme. Caldrà 
desglossar cadascuna d’aquestes quantitats econòmiques per les següents categori-
es: nom o raó social, concepte, número d’identificació fiscal, data d’execució, fina-
litat i import de la concessió.

TEXT PRESENTAT

Disposició derogatòria
Es deroguen les disposicions següents: 
a) L’apartat 2 de la disposició transitòria quarta de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, 

de mesures fiscals i financeres.
b) La disposició final sisena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic.
c) La disposició transitòria primera del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual 

s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades

TEXT PRESENTAT

Disposicions finals

Disposició final primera
Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia que se’n faci la publicació oficial.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

Disposició final segona
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
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ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius
La Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres va crear l’Ofici-

na de Suport a la Iniciativa Cultural amb l’objecte de concentrar les iniciatives de 
suport i foment del departament competent en matèria de cultura i de les entitats 
adscrites.

Per la seva banda, la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l’Institut 
Català de les Indústries Culturals va atribuir a aquesta entitat la funció d’impulsar 
la creativitat artística i la producció, la distribució i la difusió de continguts cultu-
rals, mitjançant el desenvolupament de les empreses culturals, i també fomentar el 
consum cultural i l’ampliació de mercats per a la cultura catalana, per a la qual cosa 
la faculta per concedir ajuts a les empreses culturals i facilitar-los l’accés a línies 
especials de crèdit.

La Llei 20/2000, de 29 de desembre, recull en el seu preàmbul la importància 
de les indústries culturals com a via per garantir la presència de productes culturals 
propis, és a dir, de presentar la creativitat i el punt de vista propis en el mercat cultu-
ral universal. El mateix preàmbul afegeix que, mentre que en determinats sectors 
la indústria catalana té un bon nivell de desenvolupament, en altres camps (com ara 
el cultural) cal fer un esforç per incrementar el potencial de la producció industrial 
catalana. D’altra banda, les transformacions tecnològiques que impacten en les in-
dústries culturals justifiquen també l’adopció de polítiques públiques que promoguin 
la consolidació de la indústria catalana en els sectors on està ben desenvolupada i en 
facilitin l’enfortiment en els àmbits on calgui.

La realitat que va motivar en el seu dia la creació de l’actualment denominat Ins-
titut Català de les Empreses Culturals segueix sent vigent a dia d’avui. La societat 
canviant del segle xxi situa els diferents sectors culturals davant el repte constant 
d’haver-se d’adaptar a l’evolució tecnològica i a la variació en els hàbits de consum 
de productes culturals. És necessari, doncs, que els poders públics continuïn duent 
a terme accions de desenvolupament del talent cultural i de les empreses que el 
despleguen, amb la col·laboració dels sectors implicats, per assegurar la necessària 
innovació a l’hora de definir les polítiques de suport a les empreses culturals, per tal 
de seguir reforçant el teixit empresarial en aquest àmbit.

L’Institut Català de les Empreses Culturals disposa de dos òrgans de govern, el 
Consell General i el Consell d’Administració, que compten amb la implicació i la 
participació dels agents dels diferents sectors culturals inclosos en l’àmbit compe-
tencial de l’Institut (audiovisual, arts escèniques, música, llibre, arts visuals i cultura 
digital).

El fet que el Consell d’Administració, òrgan que aprova les bases reguladores 
dels ajuts, disposi de representants dels diversos sectors de les empreses culturals 
permet a l’Institut Català de les Empreses Culturals tenir un coneixement de les ne-
cessitats dels sectors i dissenyar les polítiques culturals necessàries per acompanyar 
el sector empresarial cultural català en el seu desenvolupament i creixement, així 
com la implicació d’aquest a partir d’un treball conjunt i de coresponsabilitat.

Des de la seva creació, l’Institut Català de les Empreses Culturals ha demostrat 
ser una eina adequada per assolir els objectius que la normativa li atribueix i que 
el sector d’activitat que abasta requereix. Per aquest motiu, la disposició transitòria 
quarta de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres ha estat mo-
dificada en diverses ocasions (per la Llei 1/2016, del 8 de juny, de modificació de la 
Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres; per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 
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mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; i per la Llei 11/2011, 
del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat ad-
ministrativa), per tal d’endarrerir la data en què les funcions que li són atribuïdes 
relacionades amb el foment, l’aprovació de bases de subvencions, convocatòries i 
atorgament d’ajuts relatius a les empreses culturals catalanes siguin assumides per 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

Escau, doncs, atribuir de manera definitiva les funcions esmentades a l’Institut 
Català de les Empreses Culturals, per tal que pugui continuar duent a terme les se-
ves funcions tal com ha fet fins a aquest moment.

Així mateix, amb la modificació que ara s’efectua s’amplien les iniciatives exclo-
ses de l’objecte de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ja que se n’exceptuen 
les aportacions i les subvencions a les entitats participades per la Generalitat amb 
càrrec a partides nominatives i els premis competència del Departament competent 
en matèria de cultura.

Finalment, s’aprofita la reforma per incorporar als òrgans de govern de l’Insti-
tut Català de les Empreses Culturals una persona representant del Consell Nacio-
nal de la Cultura i de les Arts, entitat creada l’any 2008 i adscrita al Departament 
competent en matèria de cultura que té per objecte vetllar pel desenvolupament de 
l’activitat cultural, col·laborar en l’ordenament de la política cultural pel que fa a la 
creació artística i intervenir en la política de suport a la creació artística i cultural. 
Així mateix, es torna al redactat original de la Llei de l’ICEC en el sentit d’exigir 
explícitament que al Consell General de l’ICEC hi hagi una vocalia en representació 
dels treballadors de la creació i de les empreses culturals.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.


	Primera part
	ORDRE DEL DIA
	Punt 1 | Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple
	Punt 2 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades
	Punt 3 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades
	Punt 4 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades
	Punt 5 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades
	Punt 6 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades
	Punt 10 | Coneixement
	Punt 11 | Debat de totalitat
	Punt 12 | Debat i votació

	Segona part
	Punt 9 | Substanciació

	Tercera part
	Punt 1 | Debat i votació de les esmenes presentades




