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Sessió 3, dimecres 26 de setembre de 2018

Comissió de d’Afers Institucionals

ORDRE DEL D IA

1. Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya per a presentar la memòria corresponent al 2017. Tram. 359-
00009/12. Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Sessió informativa.

2. Proposta de resolució de condemna de les declaracions de persona non grata. 
Tram. 250-00007/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presen-
tat: BOPC 16, 22).

3. Proposta de resolució sobre les subvencions del Departament de la Presidència. 
Tram. 250-00026/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 13; esmenes: 
BOPC 120, 12).

4. Proposta de resolució sobre la falta de personal funcionari d’habilitació estatal. 
Tram. 250-00072/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
38, 4; esmenes: BOPC 120, 15).

5. Proposta de resolució sobre el pagament del deute als ajuntaments i el compliment 
dels compromisos adquirits. Tram. 250-00119/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 55, 23; esmenes: BOPC 120, 23).

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conse-
ller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre la seva actuació 
com a representant del Govern en la sessió de la comissió bilateral amb el Govern 
d’Espanya de l’1 d’agost de 2018 i sobre el desenvolupament de la reunió. Tram. 354-
00010/12. Susana Beltrán García, juntament amb 1 altre diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conse-
ller d’Interior sobre la neutralitat dels espais públics i la retirada de símbols partidistes. 
Tram. 354-00012/12. Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el con-
seller d’Interior sobre les circumstàncies per les quals es va negar l’existència d’una 
advertència d’atemptat terrorista. Tram. 354-00014/12. Dimas Gragera Velaz, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

9. Sol·licitud de compareixença del director del Centre d’Estudis d’Opinió davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els criteris d’elaboració dels 
qüestionaris dels estudis i les enquestes. Tram. 356-00062/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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10. Sol·licitud de compareixença del director general de Funció Pública davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el principi de parcialitat i impar-
cialitat de l’Administració de la Generalitat. Tram. 356-00064/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença de Pere Manuel, president del Col·legi de Professio-
nals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals perquè informi sobre la situació del sector esportiu i sobre la proposta de 
modificar la Llei 7/2015, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les profes-
sions de l’esport. Tram. 356-00068/12. Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença d’Amparo Moreno Sardà, directora del Grup de Re-
cerca del Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’estat de l’aplicació de la Llei 
19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, al món local. 
Tram. 356-00133/12. Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo i Planes, president de la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre les tasques dutes a terme i les accions previstes per a fomentar l’esport 
escolar. Tram. 356-00144/12. Ferran Pedret i Santos, juntament amb 1 altre diputat 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre els objectius de la legislatura en matèria 
d’activitat física i esport i sobre els problemes pendents de resolució. Tram. 356-
00145/12. Ferran Pedret i Santos, juntament amb 1 altre diputat del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

15. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la cúpula dels Mossos d’Es-
quadra davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les circumstàn-
cies del viatge institucional als Estats Units d’Amèrica. Tram. 356-00182/12. Dimas 
Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució de condemna de les declaracions de persona 
non grata
250-00007/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la Propuesta de resolución de condena a las declaraciones de per-
sona non grata, para que sea sustanciada ante el Pleno del Parlamento, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
Actualmente se están dando en Cataluña con cierta frecuencia determinadas 

prácticas reprobables con miras al escarnio de algunos ciudadanos, como los escra-
ches, las pintadas intimidatorias o el insulto generalizado en las redes, las cuales 
resultan claramente atentatorias contra derechos y libertades de los ciudadanos tan 
básicos como las libertades de opinión, pensamiento y expresión, la garantía de re-
cibir trato igual y no discriminatorio, el derecho de participación política, la libertad 
de movimiento y el derecho a la propia imagen y el honor.

En el mismo orden de cosas se sitúa la declaración de persona non grata por par-
te de asociaciones o, peor aún, de plenos de ayuntamiento, una práctica especial-
mente grave por su carácter vejatorio y de señalamiento, y porque quien promueve 
tales acciones es un cargo público que involucra con su comportamiento a la institu-
ción de la que forma parte y a la que pervierte al utilizarla para sus fines personales, 
de partido o de ideología, olvidando que su primer deber como autoridad es el de 
velar por la neutralidad institucional y por la garantía del ejercicio de los derechos 
y libertades fundamentales de los ciudadanos.

En todo caso, el resultado de tales prácticas es el de imponer al que piensa di-
ferente una sanción de facto extrajudicial, sin cobertura legal e inapelable, lo cual 
constituye una verdadera aberración jurídica, inadmisible en un Estado social y de-
mocrático de Derecho como el nuestro.

Por todo lo anterior, desde la convicción de que la extensión de tales prácticas 
condenables atentaría contra una de las piedras angulares de la convivencia social y 
del ordenamiento democrático, que en definitiva es algo tan básico como el respeto 
debido por quien no comparte las mismas ideas.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. Manifiesta su compromiso con los principios y valores recogidos en la Cons-

titución, el Estatuto de Autonomía y la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

2. Condena expresamente la práctica de declarar persona non grata a quien pien-
sa diferente, y muestra su más enérgico rechazo por el hecho de que determinados 
cargos públicos promuevan tales iniciativas desde las instituciones de las que for-
man parte.
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3. Se compromete a trabajar para que la práctica de declarar persona non grata a 
quien piensa diferente no vuelva a producirse en el futuro como manera de preservar 
la convivencia ciudadana y el buen funcionamiento del ordenamiento democrático.

Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les subvencions del Departament  
de la Presidència
250-00026/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1057 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució les subvencions del 
Departament de la Presidència, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons consta al DOGC 7346 - 7.4.2017, la Generalitat de Catalunya va destinar 

al segon semestre de 2016, 1.319.204,66 euros a Acció Cultural del País Valencià, 
mentre l’oferta cultural a Catalunya és cada cop més minsa i Barcelona fa temps que 
ha deixat de ser un pol d’atracció artística.

La Generalitat també destina per aquest mateix període 120.000 euros a la Fun-
dació Escola Valenciana pel concepte de «Promoció del valencià a l’ensenyament i 
l’ús social» i 60.000 euros a l’Obra Cultural Balear amb la finalitat «Activitats de 
promoció de la llengua catalana a les Illes Balears», mentre que els treballadors i 
treballadores del Consorci per a la Normalització Lingüística es queixen de la pre-
carietat que els porta a tenir cada cop pitjors condicions laborals.

Finalment també podem observar que la Generalitat destina 400.000 euros a 
l’Associació Amics de la Bressola mentre destina 0 euros a les escoles bressol de 
Catalunya o mentre 20.000 alumnes catalans fan la seva escolarització en els més de 
mil barracons que hi ha a Catalunya i que ens situa com la comunitat autònoma amb 
més barracons i a molta diferència de la segona (Andalusia, amb 290 barracons).

En total, es destinen 2.040.392,63 euros de tots els catalans a entitats d’altres 
comunitats autònomes, com ara la Comunitat Valenciana i les illes Balears, i fins i 
tot d’un altre país (França), mentre que les escoles i entitats catalanes pateixen una 
manca de finançament crònic.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Adoptar i aplicar una política de subvencions que atengui de manera efectiva 

les necessitats socials, educatives, econòmiques i culturals dels ciutadans i no pas a 
crear xarxes clientelars fora de Catalunya.

2. No subvencionar l’entitat l’Acció Cultural del País Valencià i destinar aquests 
diners a millorar l’oferta museística i cultural catalana.

3. No fer-se càrrec del crèdit hipotecari de l’antic edifici El Siglo, seu actual de 
l’OCCC a València i destinar aquests diners a acabar amb els barracons a les esco-
les catalanes.

4. No subvencionar la Fundació Escola Valenciana ni l’Obra Cultural Balear i 
dedicar aquests diners al Consorci per la Normalització Lingüística.

5. No subvencionar l’Associació Amics de la Bressola a França i dedicar aquests 
diners a les escoles bressol de Catalunya.
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6. No subvencionar publicacions d’altres comunitats autònomes i destinar aquests 
diners a coordinar-se amb altres governs autonòmics per a donar a conèixer la plura-
litat lingüística i cultural d’Espanya.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8478 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8478)

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

1. Adoptar i aplicar una política de subvencions que atengui de manera efectiva 
les necessitats socials, educatives, econòmiques i culturals dels ciutadans d’acord 
amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei 1/1998 de Política 
Lingüística.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

De refosa dels punts 2, 3, 4, 5 i 6.
2. Continuar desenvolupant les tasques de foment i defensa de la llengua cata-

lana en altres territoris que formen part del domini lingüístic, d’acord amb el que 
preveu l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei 1/1998 de Política Lingüística.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la falta de personal funcionari 
d’habilitació estatal
250-00072/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1575 I 7695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
falta de personal funcionari d’habilitació estatal, per tal que sigui substanciada da-
vant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
D’acord amb la normativa vigent, la funció de control financer en les entitats lo-

cals està reservada a interventors amb habilitació de caràcter estatal. El control fi-
nancer té per objecte informar de l’adequada presentació de la informació financera, 
del compliment de les normes i directrius que són d’aplicació i del grau d’eficàcia i 
d’eficiència en la consecució dels objectius previstos. Correspon també a la Interven-
ció la funció comptable, financera i pressupostària, el control intern i la inspecció de 
la comptabilitat dels ens dependents.

La Sindicatura de Comptes ha alertat en seu parlamentaria de la falta de personal 
habilitat estatal en diferents dels organismes analitzats així com de les deficiències 
en la cobertura d’aquestes figures cabdals en les administracions locals.

Al juny de 2016 molts ajuntament van rebre una carta del departament de Gover-
nació, Administracions Públiques i Habitatge per tal que regularitzessin la figura de 
tresorer amb un funcionari amb habilitació de caràcter estatal. Si la situació a nivell 
de cobertura de la plaça d’intervenció ja era complicada ara amb l’obligació de co-
brir la plaça de tresoreria amb un habilitat nacional ha fet que casi sigui impossible 
per als ajuntaments mitjans i petits, amb pressupostos ajustats, la cobertura de les 
places per el personal habilitat estatal. La situació de falta de personal habilitat ha 
generat una escalada de remuneració d’aquests professionals que només poden as-
sumir els ajuntaments amb major pressupost.

La Moció 47/XI del Parlament de Catalunya, sobre el món local aprovada el 30 
de juny de 2016, impulsà, mentre el Parlament no aprovés una llei de governs locals, 
la creació d’un grup de treball entre la Generalitat, el Govern de l’Estat, les entitats 
municipalistes i els professionals per a adoptar mesures que garanteixin la seguretat 
jurídica i la bona gestió econòmica dels ajuntaments i facilitar alternatives a la falta 
de personal funcionari d’habilitació estatal. Aquest manament també es va tornar a 
aprovar en la Resolució 637/XI del Parlament de Catalunya, sobre els governs i les 
finances locals, aprovada el 9 de maig de 2017. Tot i així, no s’ha constituït aquest 
grup de treball.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta resolució, un grup 

de treball entre la Generalitat, la Sindicatura de Comptes, l’Oficina Antifrau, el Go-
vern de l’Estat, les entitats municipalistes i els professionals per a adoptar mesures 
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que garanteixin la seguretat jurídica i la bona gestió econòmica dels ajuntaments i 
facilitar alternatives a la falta de personal funcionari d’habilitació estatal.

2. Establir un codi de bones pràctiques a l’hora d’aprovar els nomenaments i 
canvis de destinació dels habilitats estatals perquè no es puguin produir enmig de la 
redacció de la liquidació dels organismes o comptes generals.

3. Encarregar a la Sindicatura de Comptes un estudi sobre la situació de cobertu-
ra per part d’habilitats nacionals dels llocs de intervenció i tresoreria així com pro-
postes per millorar el control financer i pressupostari de les entitats locals.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8480 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8480)

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

1. Crear, en el termini de 3 mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució, un grup 
de treball entre la Generalitat, el Govern de l’Estat, i les entitats municipalistes, per 
estudiar el retorn de les competències de selecció d’habilitació estatal.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació dels punts 2 i 3

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer gestions 
davant del Govern de l’Estat per tal que derogui immediatament i de manera urgent 
la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Adminis-
tració local.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el pagament del deute als ajuntaments i 
el compliment dels compromisos adquirits
250-00119/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 2583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Dimas Gragera Velaz, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el paga-
ment del deute i compliment dels compromisos adquirits per part de la Generalitat 
de Catalunya amb els ajuntaments, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Atès que la majoria dels plens municipals dels ajuntaments de Catalunya estan 

realitzant o han de realitzar l’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent 
a l’any 2017.

Atès que d’aquesta informació comptable es pot derivar que hi ha incompliments 
de pagament de la Generalitat de Catalunya sobre partides pressupostàries d’exerci-
cis tancats corresponents a compromisos adquirits per part del Govern de la Gene-
ralitat amb aquests ajuntaments i el món local.

Atès que en diverses ocasions aquesta reclamació ja s’ha fet evident i s’ha reite-
rat per part de les Corporacions Locals, davant les dificultats i la problemàtica que 
aquest fet comporta per a la sostenibilitat de molts dels serveis que presten els ajun-
taments a la ciutadania.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Efectuar de la manera més rapida possible la transferència del deute que manté 

actualment la Generalitat de Catalunya amb els ajuntaments, tant de l’exercici pres-
supostari anual corresponent a l’any 2017 com dels anteriors.

2. Adquirir el compromís per part del Govern de la Generalitat de Catalunya 
de complir sense més demora amb els períodes de pagament establerts amb el món 
local.

Palau del Parlament, 23 de març de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Dimas Gragera Velaz, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6426; 7012; 8484 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6426)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou punt 3

3. Adquirir el compromís de la Generalitat de respectar els convenis signats amb 
els Ajuntaments respecte al finançament de les escoles bressols municipals.



GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 7012)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
D’addició d’un punt 3

3. Reclamar al Govern de l’Estat derogar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad Local i iniciar la redacció d’una nova llei que ajudi 
a un millor finançament dels ens locals.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8484)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació dels punts 1 i 2

1. Complir amb els períodes de pagament establerts amb el món local, d’acord 
amb la normativa vigent i les previsions pressupostàries.
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