
PLE
DOSSIER

Sessió 18, dimecres 24 d’octubre de 2018, a les 10.00 h

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 24 d’octubre, a les 10.00 h).

2. Situació de compatibilitat de diputats. Tram. 234-00001/12 a 234-00009/12, 234-
00011/12 a 234-00014/12, 234-00016/12 a 234-00035/12, 234-00037/12 a 234-00077/12, 
234-00079/12 a 234-00080/12, 234-00082/12, 234-00084/12 a 234-00093/12, 234-
00095/12 a 234-00105/12, 234-00107/12 a 234-00110/12, 234-00113/12, 234-00115/12 
a 234-00118/12, 234-00120/12 a 234-00137/12, 234-00139/12 a 234-00141/12 i 234-
00143/12 a 234-00148/12. Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i votació del dic-
tamen de la Comissió (dictamen: BOPC 168, 101).

3. Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal 
de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat 
sensorial. Tram. 200-00001/12. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat (text pre-
sentat: BOPC 118, 5).

4. Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès. Tram. 202-00015/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat 
(text presentat: BOPC 100, 12).

5. Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i les obligacions del Consell Co-
marcal del Barcelonès. Tram. 202-00016/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 100, 16).

6. Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès. Tram. 202-
00024/12. Grup Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Debat de totalitat (text presentat: BOPC 118, 36).

7. Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de ser-
veis sanitaris i sociosanitaris. Tram. 202-00021/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 106, 23).

8. Proposició de llei d’espais agraris. Tram. 202-00026/12. Grup Parlamentari Repu-
blicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar i Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat de totalitat (text 
presentat: BOPC 130, 13).

9. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures i el transport públic. Tram. 300-
00023/12. David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures que són competència de la Ge-
neralitat. Tram. 300-00024/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la igualtat d’oportunitats en el temps educatiu. Tram. 
300-00025/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
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12. Interpel·lació al Govern sobre l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. 
Tram. 300-00028/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Subs-
tanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre els plans exteriors d’emergència de les centrals nu-
clears. Tram. 300-00029/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. 
Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la seguretat viària. Tram. 300-00026/12. Albert Batet 
i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat relatives al dret a la pro-
pietat privada. Tram. 300-00027/12. Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior i la transparència. Tram. 300-
00030/12. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre la garantia de l’exercici dels drets fonamentals a 
l’espai públic. Tram. 300-00031/12. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a 
l’empresa. Tram. 302-00012/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil. Tram. 302-
00013/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aniversari del cop a la de-
mocràcia dels mesos de setembre i octubre del 2017. Tram. 302-00014/12. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2018-
2019. Tram. 302-00015/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conseqüències socials, 
ecològiques i laborals del model turístic. Tram. 302-00016/12. Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2018, A LES 10.00H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la recerca. Tram. 

310-00047/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les intromissions del 
Govern espanyol en les decisions del Govern i el Parlament de Catalunya. Tram. 310-
00048/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els deu anys de 
l’Agència Tributària de Catalunya. Tram. 310-00049/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació amb Aran. 
Tram. 310-00044/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Reial decret llei 
15/2018, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumi-
dors. Tram. 310-00045/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els instruments de 
protecció i gestió que aportarà la llei d’ordenació del litoral. Tram. 310-00046/12. Al-
bert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques retri-
butives dels treballadors que acompleixen activitats que són de titularitat de la Ge-
neralitat. Tram. 310-00043/12. 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 els actes culturals. 
Tram. 310-00040/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tracte als interns 
de les presons. Tram. 310-00041/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el decret que regula 
la gestió i el funcionament del servei de menjador escolar dels centres del Departa-
ment d’Ensenyament. Tram. 310-00042/12. Marta Ribas Frías, del Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem. 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. 317-00022/12. Xavier García Albiol, del Subgrup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00023/12. 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. 317-00021/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamenta-
ri 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. 317-00025/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
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15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00024/12. Albert Batet i Canadell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00020/12. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.
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Punt 2 | Debat i votació del dictamen de la Comissió

Situació de compatibilitat de diputats
234-00001/12 a 234-00009/12, 234-00011/12 a 234-00014/12, 234-00016/12 

a 234-00035/12, 234-00037/12 a 234-00077/12, 234-00079/12 a 234-00080/12, 

234-00082/12, 234-00084/12 a 234-00093/12, 234-00095/12 a 234-00105/12, 

234-00107/12 a 234-00110/12, 234-00113/12, 234-00115/12 a 234-00118/12, 

234-00120/12 a 234-00137/12, 234-00139/12 a 234-00141/12, 234-00143/12 

a 234-00148/12

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS SOBRE 

LA SITUACIÓ DE COMPATIBILITAT O D’INCOMPATIBILITAT DELS DIPUTATS 

DE LA XII LEGISLATURA

Al Ple del Parlament
La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el 28 de setembre 

de 2018, presidida per Marta Madrenas i Mir, amb l’assistència de la secretària de 
la Comissió, Mònica Palacín París, i dels diputats Joan García González, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, ha estudiat les declaracions presenta-
des pels diputats del Parlament de Catalunya referents a les activitats professionals, 
laborals o empresarials que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen.

Una vegada examinada aquesta documentació, la Comissió ha acordat d’establir 
el dictamen següent: 

Primer. El Parlament de Catalunya ha interpretat al llarg de totes les legislatures 
precedents que les incompatibilitats dels diputats, a diferència de les causes d’inele-
gibilitat, són matèria reservada al Reglament del Parlament de Catalunya (RPC), 
en tant que formen part de l’estatut del diputat i no són matèria electoral. Per con-
següent, s’ha descartat l’aplicació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del rè-
gim electoral general (LOREG), d’aplicació supletòria general, atès que la disposi-
ció transitòria segona de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC), que remet a la 
disposició transitòria quarta de l’EAC del 1979, determina que la dita Llei orgànica 
s’aplicarà en absència d’una llei electoral catalana (ap. 5).

En efecte, el Tribunal Constitucional ha manifestat que les causes d’incompati-
bilitat es relacionen amb el dret parlamentari, en tant que afecta el funcionament i 
l’organització interna del Parlament: 

«El derecho de sufragio pasivo guarda íntima conexión con la inelegibilidad; es 
más ésta sí que guarda relación con el derecho electoral y, por ende, con el ejerci-
cio del derecho de sufragio pasivo, pero la incompatibilidad, sustancialmente, no 
guarda relación con el Derecho electoral, sino más bien con el Derecho parlamen-
tario, por cuanto afecta a la propia organización interna del órgano parlamentario. 
A mayor abundamiento, como ha quedado reflejado en el fundamento anterior, la 
incompatibilidad parlamentaria no tiene propiamente reflejo en el proceso electoral, 
sino más bien en la adquisición plena de la condición parlamentaria –y conserva-
ción, en su caso, de la misma– una vez que el candidato haya resultado electo, incar-
dinándose por lo tanto en el ámbito de las relaciones jurídico parlamentarias, todo 
ello sin perjuicio de que por imperativo constitucional (o estatutario en este caso) la 
regulación sustantiva de las incompatibilidades se contenga en la norma electoral. 
El art. 23.2 CE, bajo cuyo amparo encuentran tutela las distintas manifestaciones 
del ius ad officium y del ius in officium de los representantes políticos, según han 
quedado delimitadas por la doctrina de este Tribunal, tiene un alcance que excede 
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–dejando de un lado la parte concerniente a las funciones públicas, que no hace al 
caso– del derecho de sufragio pasivo.» (STC 155/2014, del 28 d’octubre de 2014).

Segon. El RPC no conté, però, cap previsió expressa sobre aquesta qüestió, tret 
d’alguns principis rectors (art. 14), que estableixen que els diputats han d’exercir el 
càrrec d’acord amb els «principis d’integritat, honestedat, transparència, diligència, 
austeritat, actuació desinteressada, responsabilitat i respecte als ciutadans i a la ins-
titució parlamentària», i que han d’actuar sempre «en benefici de l’interès públic i 
han d’evitar incórrer en qualsevol situació de conflicte d’interessos. Llur actuació no 
pot estar mai influïda o compromesa per la finalitat de cercar o obtenir qualsevol 
mena de benefici particular o de tercers, que no tingui caràcter general, directe o 
indirecte, ni recompensa de cap mena».

Amb tot, l’apartat 2.f de la disposició addicional cinquena de la Llei 19/2014, del 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que 
regula el règim específic del Parlament de Catalunya en aquest àmbit, disposa la ne-
cessitat de desenvolupar les regles de bon govern en l’àmbit parlamentari, incloses 
les compatibilitats, que han d’ésser establertes pel mateix Parlament d’acord amb el 
principi d’autonomia institucional que li reconeix l’article 58.1 EAC. Això es con-
creta en l’article 15 RPC, que determina que són aplicables als diputats, amb caràc-
ter general, els principis ètics i les regles de conducta establertes per als alts càrrecs 
per la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En vista d’això, el Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de juliol de 2016, 
va ratificar el Codi de conducta dels membres del Parlament de Catalunya, aprovat 
per la Comissió del Reglament el 25 de juliol de 2016, d’acord amb el dit mandat. 
En concret, el capítol III del referit Codi de conducta regula el règim d’incompati-
bilitats. L’article 13 determina que «[e]ls diputats del Parlament exerceixen el càrrec 
amb dedicació exclusiva, sens perjudici de l’exercici de les activitats públiques o pri-
vades que permet llur règim d’incompatibilitats. 2. El reconeixement d’una situació 
de compatibilitat comporta els efectes retributius establerts legalment i, si escau, una 
reducció dels drets econòmics dels diputats del Parlament en funció de la naturalesa 
de l’activitat declarada compatible, que ha d’ésser fixada per la Mesa d’acord amb el 
que estableix l’article 12.2 del Reglament del Parlament». D’altra banda, i això és re-
llevant als efectes de la qüestió que aquí es tracta, l’article 22 estableix que «[e]ls di-
putats del Parlament estan subjectes al règim d’incompatibilitats legalment establert 
i a les obligacions de declaració d’activitats i de béns que estableix el Reglament en 
aquesta matèria» [la cursiva és nostra]. A més, disposa que «[e]l contingut de les de-
claracions dels diputats, degudament actualitzat, s’ha de fer públic en el Portal de la 
Transparència del Parlament en els termes que estableix el Reglament».

Tercer. Respecte a la remissió que l’article 22 del Codi de conducta fa al règim 
d’incompatibilitats legalment establert, cal dir que aquesta regulació és molt disper-
sa i, en molts casos, de caràcter sectorial. Així, hi són aplicables l’article 67 de la 
Constitució; l’article 11 de la Llei 3/1982 (LPPCEG); l’article 15 de la Llei 21/1987, 
del 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració 
de la Generalitat; l’article 6.7 de la Llei 15/1993, del 28 de desembre, per la qual es 
crea el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya; l’article 5 de la 
Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya; els articles 
18, 33 i 35.7 del text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública cata-
lana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre; l’article 4 de la Llei 
6/2003, del 22 d’abril, de l’Estatut dels expresidents de la Generalitat; l’article 5 de 
la Llei 5/2005, del 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora; l’article 5 de la 
Llei 7/2005, del 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; 
l’article 10.1 de la Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats 
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat; l’article 4.2.b de la Llei 1/2006, del 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular; l’article 7 de la Llei 6/2007, del 17 de 
juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió; els articles 8 i 20 de la Llei 11/2007, de l’11 
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d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; els articles 6 i 7 de 
la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l’Institut Català Internacional per la Pau; els 
articles 6.3 i 9.3.a de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts; l’article 22 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern; l’article 10 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya; l’article 12 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del 
Consell de Garanties Estatutàries; els articles 7, 21 i 86 de la Llei 24/2009, del 23 de 
desembre, del Síndic de Greuges; l’article 23.3.b de la Llei 4/2010, del 17 de març, 
de consultes populars per via de referèndum; l’article 2 de la Llei 6/2010, del 26 de 
març, del procediment de designació dels senadors que representen la Generalitat al 
Senat; l’article 8 de la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals; 
els articles 20 i 21 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes; 
l’article 7.7.a de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protec-
ció de Dades, i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. També cal tenir en compte l’article 6.4 de la Llei 
orgànica 3/2011, del 28 de gener, per la qual es modifica la Llei orgànica 5/1985, del 
19 de juny, del règim electoral general, que s’aplica expressament a les comunitats 
autònomes segons el susdit precepte i que preveu una causa d’«incompatibilitat» so-
brevinguda com a conseqüència de la il·legalització de candidatures electorals.

Quart. Després d’examinar les dades declarades pels diputats, relatives a les ac-
tivitats professionals, laborals o empresarials que exerceixen i als càrrecs públics 
que ocupen, en compliment de l’article 23.1.b RPC, la Comissió, tenint en compte 
la legislació aplicable abans citada, d’acord amb l’article 18.2 RPC, eleva al Ple del 
Parlament la proposta de situació de compatibilitat dels diputats següents: 

Elisenda Alamany Gutiérrez, Jordi Albert i Caballero, Jéssica Albiach Satorres, 
Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu, Vidal Aragonés Chicharro, Inés Arri-
madas García, Elsa Artadi i Vila, Eva Baró Ramos, Martín Eusebio Barra López, 
Albert Batet i Canadell, Susana Beltrán García, David Bertran Román, Laura Bor-
ràs i Castanyer, Marina Bravo Sobrino, Rafel Bruguera Batalla, Eusebi Campde-
padrós i Pucurull, José María Cano Navarro, Carlos Carrizosa Torres, Magda Ca-
samitjana i Aguilà, Jean Castel Sucarrat, Antoni Castellà i Clavé, Carles Castillo 
Rosique, Anna Caula i Paretas, David Cid Colomer, Ferran Civit i Martí, Narcís 
Clara Lloret, Antoni Comín Oliveres, Josep Costa i Rosselló, Francesc de Dalmases 
i Thió, Noemí de la Calle Sifré, Carmen de Rivera i Pla, Adriana Delgado i Her-
reros, Jenn Díaz Ruiz, Francisco Javier Domínguez Serrano, Najat Driouech Ben 
Moussa, Anna Erra i Solà, Assumpta Escarp Gibert, Ramon Espadaler i Parceri-
sas, José María Espejo-Saavedra Conesa, Gemma Espigares Tribó, Antonio Espi-
nosa Cerrato, Alejandro Fernández Álvarez, Maialen Fernández Cabezas, María 
del Camino Fernández Riol, Munia Fernández-Jordán Celorio, Lucas Silvano Ferro 
Solé, Lluís Font i Espinós, Josep Maria Forné i Febrer, Montserrat Fornells i Solé, 
Irene Fornós Curto, Imma Gallardo Barceló, Xavier García Albiol, Joan García 
González, Gemma Geis i Carreras, Anna Geli i España, Pol Gibert Horcas, Gerard 
Gómez del Moral i Fuster, Dimas Gragera Velaz, Eva Granados Galiano, María 
Luz Guilarte Sánchez, Lluís Guinó i Subirós, Rosa Maria Ibarra Ollé, Miquel Ice-
ta i Llorens, Josep M. Jové i Lladó, Oriol Junqueras i Vies, M. Assumpció Laïlla i 
Jou, Saloua Laouaji Faridi, Andrea Levy Soler, Noemí Llauradó Sans, Lluïsa Llop 
i Fernàndez, Yolanda López Fernández, Montserrat Macià Gou, Aurora Madaula i 
Giménez, Marta Madrenas i Mir, Ernest Maragall i Mira, Ignacio Martín Blanco, 
David Mejía Ayra, Raúl Moreno Montaña, Marta Moreta Rovira, Antoni Morral i 
Berenguer, Jordi Munell i Garcia, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Esther Niubó 
Cidoncha, Joan Josep Nuet i Pujals, Òscar Ordeig i Molist, Martí Pachamé Barrera, 
Mònica Palacín París, Teresa Pallarès Piqué, Ferran Pedret i Santos, David Pérez 
Ibáñez, Carles Puigdemont i Casamajó, Eduard Pujol i Bonell, Xavier Quinquillà 
Durich, Marta Ribas Frías, Rut Ribas i Martí, Carles Riera Albert, Josep Riera i 
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Font, Javier Rivas Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Santi 
Rodríguez i Serra, Lorena Roldán Suárez, Alícia Romero Llano, Raül Romeva i Ru-
eda, Ferran Roquer i Padrosa, Josep Rull i Andreu, Sergi Sabrià i Benito, Mònica 
Sales de la Cruz, J. Lluís Salvadó i Tenesa, Natàlia Sànchez Dipp, Alfonso Sánchez 
Fisac, Jordi Sànchez i Picanyol, Carlos Sánchez Martín, Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, Raquel Sans Guerra, Sergio Sanz Jiménez, Susanna Segovia Sánchez, Sonia 
Sierra Infante, Beatriz Silva Gallardo, Maria Sirvent Escrig, Bernat Solé i Barril, 
Jorge Soler González, Marc Solsona i Aixalà, Anna Tarrés i Campà, Francesc Ten 
i Costa, Jordi Terrades i Santacreu, Quim Torra i Pla, Roger Torrent i Ramió, Jordi 
Turull i Negre, Elisabeth Valencia Mimbrero, María Francisca Valle Fuentes, Fran-
cesc Viaplana Manresa, Laura Vílchez Sánchez i Ruben Wagensberg Ramon.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2018
La secretària de la Comissió, Mònica Palacín París; la presidenta de la Comis-

sió, Marta Madrenas i Mir
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Punt 3 | Debat de totalitat

Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
200-00001/12

TEXT PRESENTAT

Reg. 8327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 118, pàgina 5, del 5 de 
juliol de 2018.
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Punt 4 | Debat de totalitat

Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
202-00015/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 100, pàgina 12, del 
14 de juny de 2018.

Punt 5 | Debat de totalitat

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i 
les obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00016/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 4369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 100, pàgina 16, del 
14 de juny de 2018.

Punt 6 | Debat de totalitat

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00024/12

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT

Reg. 7757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 118, pàgina 36, del 
5 de juliol de 2018.
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Punt 7 | Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la 
prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris
202-00021/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 106, pàgina 23, del 
21 de juny de 2018.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 12054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 12054)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar 
la qualitat en la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris (tram. 202-00021/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Punt 8 | Debat de totalitat

Proposició de llei d’espais agraris
202-00026/12

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

Reg. 9472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 130, pàgina 13, del 
19 de juliol de 2018.



PLE
DOSSIER

Sessió 18, dimecres 24 d’octubre de 2018

Segona part

Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
suport a l’empresa
302-00012/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 17261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.10.2018

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

mentari 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 les polítiques de suport a l’empresa (tram. 300-00018/12).

Moció
El Parlament insta el Govern a: 
1. Presentar, en el termini de 3 mesos, un Acord per a la recuperació de la con-

fiança i el crèdit reputacional en el que es garanteixi la seguretat jurídica, l’estabili-
tat política, les infraestructures, la generació de coneixement, la recerca, l’atracció 
de talent i d’empreses per tal que Catalunya sigui una regió de referència a Europa.

2. Presentar, en el termini de 3 mesos, la seva estratègia per a l’atracció d’inver-
sions i els seus objectius per tal d’afavorir que les inversions que arriben a Catalunya 
ho facin de forma equilibrada per tot el territori.

3. Confirmar l’existència de l’informe realitzat per la Direcció General d’Indús-
tria i ACC10 el passat any, i presentat a l’anterior Conseller del Govern, en el que 
s’evidencia la preocupació per la marxa d’empreses i la paralització d’inversions pro-
vocada per la situació política catalana des del setembre del 2017.

4. Presentar a la comissió d’Empresa i Coneixement, en el termini d’un mes des 
de l’aprovació d’aquesta Moció: 

a) l’informe realitzat per la Direcció General d’Indústria i ACC10 i presentat a 
l’anterior Conseller del Govern, en el que s’evidencia la preocupació per la marxa 
d’empreses i la paralització d’inversions provocada per la situació política catalana 
des del setembre del 2017.

b) l’informe realitzat pel Departament d’Empresa i Coneixement sobre els efec-
tes dels trasllats d’empreses en l’economia productiva, presentat públicament el pas-
sat 19 de setembre.
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c) un informe sobre les trobades i reunions que ha realitzat amb algunes de les 
empreses que van canviar la seva seu social de Catalunya a altres comunitats autò-
nomes, per tal de presentar-nos els objectius de les trobades i la posició de les em-
preses.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19507, 19511, 19516 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 19507)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les políti-
ques de suport a l’empresa (tram. 302-00012/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1, que quedaria redactat de la següent manera

1. Presentar, en el termini de 3 mesos, un Acord per a la recuperació de la con-
fiança i el crèdit reputacional en el que es restableixi i garanteixi la seguretat jurídi-
ca, l’estabilitat política, les infraestructures, la generació de coneixement, la recerca, 
l’atracció de talent i d’empreses, i la dinamització del teixit actual, per tal que Cata-
lunya sigui una regió de referència a Europa.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 2, que quedaria redactat de la següent manera

2. Presentar, en el termini de 3 mesos, la seva estratègia per a l’atracció d’inver-
sions i els seus objectius per tal d’afavorir que les inversions que arriben a Catalunya 
ho facin de forma equilibrada per tot el territori, donant prioritat a aquelles inver-
sions que generin llocs de treball, directes i indirectes, estables i de qualitat.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 19511)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
suport a l’empresa (tram. 302-00012/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de refosa dels punts 1, 2 i 3 en un únic punt

El Parlament insta el Govern a: 
1. Presentar, en el termini de 3 mesos, la seva estratègia per a l’atracció d’inver-

sions i els seus objectius per tal d’afavorir que les inversions que arriben a Catalu-
nya ho facin de forma equilibrada per tot el territori.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

4. Presentar a la comissió d’Empresa i Coneixement, en el termini d’un mes des 
de l’aprovació d’aquesta Moció, l’informe realitzat pel Departament d’Empresa i 
Coneixement sobre els efectes dels trasllats d’empreses en l’economia productiva, 
presentat públicament el passat 19 de setembre.

a) l’informe realitzat per la Direcció General d’Indústria i ACC10 i presentat a 
l’anterior Conseller del Govern, en el que s’evidencia la preocupació per la marxa 
d’empreses i la paralització d’inversions provocada per la situació política catalana 
des del setembre del 2017.

b) l’informe realitzat pel Departament d’Empresa i Coneixement sobre els efec-
tes dels trasllats d’empreses en l’economia productiva, presentat públicament el pas-
sat 19 de setembre.

c) un informe sobre les trobades i reunions que ha realitzat amb algunes de les 
empreses que van canviar la seva seu social de Catalunya a altres comunitats autò-
nomes, per tal de presentar-nos els objectius de les trobades i la posició de les em-
preses.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 19516)

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, 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 Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a l’empresa (tram. 
302-00012/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 2 bis

2 bis. Fer un seguiment de les recomanacions que s’emeten des de països emis-
sors de turisme en relació a la destinació Catalunya, duent a terme les accions ne-
cessàries per oferir garanties de seguretat al turisme i aixecar qualsevol recomana-
ció negativa.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa 
infantil
302-00013/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 17546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
pobresa infantil (tram. 300-00020/12).

Moció
1. Amb l’objectiu d’apropar-nos progressivament a la despesa mitjana de l’entorn 

europeu en polítiques d’infància, i revertir la desinversió dels últims anys, als pres-
supostos de 2019 doblar la inversió directa en polítiques d’infància i famílies res-
pecte allò pressupostat el 2018.

2. Enfortir les polítiques de lluita contra la pobresa i l’exclusió social infantil, a 
partir d’una estratègia integral que situï els infants al centre de tota acció i compti 
amb una dotació pressupostària i uns indicadors específics i suficients, sempre des 
de la perspectiva de drets i de l’equitat.

3. Dins aquesta estratègia integral contra la pobresa i l’exclusió social infantil, 
planificar la posada en marxa, aquesta legislatura, d’una prestació per a fill a càrrec 
de caràcter universal, on l’infant en sigui el titular i que cobreixi els mínims essen-
cials per gaudir d’un nivell de vida adequat.

4. Mentre aquesta prestació per fill a càrrec de caràcter universal no existeixi: 
a) Configurar un sistema integrat de prestacions econòmiques per combatre la 

pobresa infantil, tot identificant les prestacions existents i les possibles millores.
b) Blindar via reglament la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania per 

a les famílies amb risc de pobresa i amb fills menors d’edat a càrrec, entenent que 
s’adeqüen als casos de circumstàncies extraordinàries que comporten una situació 
d’especial necessitat que estan previstes a l’article 7.3 de la Llei 14/2017, del 20 de 
juliol, de la renda garantida de ciutadania. Aquesta excepcionalitat s’aplicarà tant 
per a la concessió de la prestació com per al seu manteniment en cas que es doni un 
incompliment posterior d’alguna condició per a ser-ne beneficiari.

5. Garantir suficients places becades o gratuïtes de casals i colònies en tots els 
períodes no lectius/escolars a tot Catalunya per garantir que tots els infants en situa-
ció de pobresa puguin participar en aquestes activitats de lleure i tenir garantit, com 
a mínim, un àpat diari complert i equilibrat.

6. Incrementar la coresponsabilitat de la Generalitat amb els Ajuntaments en el 
finançament dels plans educatius d’entorn.

7. Garantir suficient dotació pressupostària per a cobrir, en nombre i cobertura, 
totes les beques menjador necessàries, incloent també l’alumnat de Secundària que 
estudia en instituts d’horari compactat.

8. Ampliar la cobertura de pròtesis, audiòfons, ulleres, serveis integrals de salut 
bucodental i d’oftalmologia, i serveis psicològics i psicosocials per a nens i nenes 
fins als 18 anys, incloent el seu cost total en la cartera de serveis del sistema públic 
de salut.

9. Incrementar la dotació de recursos humans, materials i econòmics als centres 
de salut mental infantil i juvenil i altres recursos específics en salut mental de la xar-
xa de salut mental infantil i juvenil, per afavorir-ne l’accés i augmentar la intensitat 
que exigeixen les necessitats reals de la població infantil actual.



PlE 18
24 d’octubre de 2018

5 Dossier

10. Garantir la prestació de farmàcia gratuïta per a tots els infants en situació de 
pobresa.

11. Incrementar el parc d’habitatges d’emergència social per a eliminar, durant 
l’any 2019, el temps d’espera en l’assignació dels habitatges d’emergència social en 
cas de famílies amb infants a càrrec.

12. Treballar des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i conjuntament amb 
els ajuntaments perquè les convocatòries d’ajuts al lloguer considerin prioritàries les 
famílies amb infants a càrrec en risc de pobresa.

13. Garantir una resposta efectiva, coordinada i immediata en els casos de po-
bresa energètica de famílies amb infants a càrrec, per evitar talls en els subminis-
traments bàsics de llum, aigua o gas.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19508, 19509 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 19508)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa 
infantil (tram. 302-00013/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3, que quedaria redactat de la següent manera

3. Crear una prestació econòmica per a famílies amb menors a càrrec que esta-
rà condicionada al nivell de renda de la unitat familiar. L’objectiu de dita prestació 
serà garantir uns ingressos suficients per a fer efectiu el dret dels infants a un nivell 
de vida adequat i la seva cobertura s’estendrà, com a mínim, a aquells que estiguin 
en situació de risc d’exclusió social.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 4.b, que quedaria redactat de la següent manera

b) Blindar via reglament la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania per 
a les famílies amb risc de pobresa i amb fills menors d’edat a càrrec, entenent que 
s’adeqüen als casos de circumstàncies extraordinàries que comporten una situació 
d’especial necessitat que estan previstes a l’article 7.3 de la Llei 14/2017, del 20 de 
juliol, de la renda garantida de ciutadania. Aquesta excepcionalitat s’aplicarà tant 
per a la concessió de la prestació com per al seu manteniment en cas que es doni 
un incompliment posterior d’alguna condició per a ser-ne beneficiari. com durant el 
temps complet en què concorrin les circumstàncies extraordinàries que comporten 
aquesta situació d’especial necessitat.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 8, que quedaria redactat de la següent manera

8. Ampliar la cobertura de pròtesis, audiòfons, ulleres, serveis integrals de salut 
bucodental i d’oftalmologia, i serveis psicològics i psicosocials per a nens i nenes 
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fins als 18 anys en situació de pobresa, incloent el seu cost total en la cartera de ser-
veis del sistema públic de salut.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 19509)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil 
(tram. 302-00013/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, supressió i addició 

1. Amb l’objectiu d’apropar-nos progressivament a la despesa mitjana de l’en-
torn europeu en polítiques d’infància, i revertir la desinversió dels últims anys, als 
pressupostos de 2019 augmentar segons la projecció de pobresa infantil la inversió 
directa en polítiques d’infància i famílies respecte allò pressupostat el 2018, creant 
un instrument d’avaluació de la inversió pública en infància.

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

3. Dins aquesta estratègia integral contra la pobresa i l’exclusió social infantil, 
entenent que la pobresa infantil és conseqüència de la pobresa familiar, vehicular 
les prestacions d’ajuda amb la Renda Garantida de Ciutadania.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

4.a) Seguir treballant per la creació d’un instrument d’avaluació de la inversió 
pública en infància que reculli totes les prestacions econòmiques per combatre la 
pobresa infantil, tot identificant les prestacions existents i les possibles millores.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

b) Blindar via reglament la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania per a 
les famílies amb risc de pobresa i amb fills menors d’edat a càrrec, en els casos que 
s’adeqüen, i que tenen l’informe d’especial necessitat dels Serveis Socials i el vist-i-
plau de l’òrgan tècnic, a les circumstàncies extraordinàries que comporten una si-
tuació d’especial necessitat que estan previstes a l’article 7.3 de la Llei 14/2017, del 
20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania. Aquesta excepcionalitat s’aplicarà 
tant per a la concessió de la prestació com per al seu manteniment en cas que es doni 
un incompliment posterior d’alguna condició per a ser-ne beneficiari.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, addició i supressió

5. Mantenir (i reforçar, en la mesura que la disponibilitat financera ho faci pos-
sible) les dotacions pressupostàries per garantir suficients places becades o gratuïtes 
en casals, colònies i altres activitats d’educació en el lleure en tots els períodes no 
lectius/escolars a tot Catalunya per garantir que tots els infants en situació de po-
bresa puguin participar en aquestes activitats de lleure i tenir garantir, com a mínim, 
un àpat diari complert i equilibrat.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació 

7. Garantir suficient dotació pressupostària per a cobrir, en nombre i cobertura, 
totes les beques menjador necessàries, incloent també l’alumnat d’educació secun-
dària obligatòria que estudia en centres amb horari compactat que disposen de ser-
vei escolar de menjador.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

8. Seguir ampliant la cobertura de pròtesis, audiòfons, ulleres, serveis integrals 
de salut bucodental i d’oftalmologia, i serveis psicològics i psicosocials per a nens i 
nenes fins als 18 anys, incloent el seu cost total en la cartera de serveis del sistema 
públic de salut, com a dret de concurrència sotmès a disponibilitat pressupostària.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

9. Seguir incrementant la dotació de recursos humans, materials i econòmics als 
centres de salut mental infantil i juvenil i altres recursos específics en salut mental 
de la xarxa de salut mental infantil i juvenil, per afavorir-ne l’accés i augmentar la 
intensitat que exigeixen les necessitats reals de la població infantil actual, en la línia 
del que s’estipula a les Estratègies de salut mental i addiccions 2017-2020.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

10. Vetllar pel desplegament del dret a la prestació de farmàcia gratuïta per a 
tots els infants en situació de pobresa, a partir del reglament que desplegarà la Llei 
9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a 
fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

11. Incrementar el parc d’habitatges d’emergència social, mitjançant la poten-
ciació de l’exercici del tanteig i retracte per part de la Generalitat de Catalunya i 
els ajuntaments, per a reduir, durant l’any 2019, el temps d’espera en l’assignació 
dels habitatges d’emergència social en cas de famílies amb infants a càrrec, donant 
compliment a la priorització que aquest col·lectiu té en el reglament de la mesa 
d’emergències.
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Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

12. Treballar des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i conjuntament amb 
els ajuntaments perquè les convocatòries d’ajuts al lloguer continuïn garantint la co-
bertura a les famílies amb infants a càrrec en risc de pobresa.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 20 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aniversari del 
cop a la democràcia dels mesos de setembre i octubre del 2017
302-00014/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 17549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.10.2018

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

do con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre l’aniversari del cop 
a la democràcia dels mesos de setembre i octubre del 2017 (tram. 300-00021/12).

Moción
Los días 6 y 7 se septiembre de 2017 fueron los días más negros para la demo-

cracia en Cataluña de los últimos cuarenta años.
Durante aquellas dos funestas jornadas, los grupos parlamentarios separatis-

tas intentaron perpetrar un golpe a la democracia por la vía de utilizar su exigua 
mayoría parlamentaria –que no social– en el Pleno y en la Mesa para imponer como 
una apisonadora a todos los catalanes la separación forzosa de Cataluña respecto del 
conjunto de España saltándose todas las normas que los catalanes nos hemos dado 
a nosotros mismos democráticamente.

Sin que los miembros separatistas de la Mesa hicieran nada para impedirlo, sino 
todo lo contrario, los diputados que representaban a la mayoría de los catalanes tu-
vieron que vivir, y sufrir, un catálogo de verdaderas aberraciones jurídico-políticas 
que recordaron los momentos más oscuros de la historia europea del siglo xx. Se 
aprobaron supuestas «leyes» desechando por completo las normas de procedimiento 
del Reglamento de la Cámara. No se admitieron enmiendas. Se impidió el acceso de 
los grupos parlamentarios de la oposición al Consell de Garanties Estatutàries. Se 
quiso abolir de un plumazo la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cata-
luña, normas supremas de nuestra convivencia. Se pretendió suprimir la separación 
de poderes. Y no fueron los únicos dislates. Se ordenó que el poder judicial pasaba 
a ser nombrado por el Govern. Se decretó que el Govern decidía en cada momento 
qué normas estaban vigentes y cuáles no. Se proclamó que el Govern podía suspen-
der la ejecución de cualquier sentencia que no fuera de su agrado. Se dispuso que 
los decretos-leyes del Govern no estarían sometidos a ningún control jurisdiccional.

También se convocó una votación sin ninguna garantía, ignorando radicalmen-
te la legislación y la distribución de competencias aplicables, para intentar dar una 
apariencia de democracia a lo que había sido en verdad una decisión tomada por 
unos pocos en un despacho en la penumbra. Y para gestionarla se creó la Sindica-
tura Electoral de Cataluña y se nombró a sus miembros, los cuales no tuvieron ni la 
decencia ni el coraje para presentarse ante la Cámara. Prefiguraron, así, el carácter 
fantasmagórico de este organismo. Se nombró a unos apellidos sin rostro; uno de 
ellos, el actual vicepresidente primero del Parlament, el Sr. Josep Costa i Rosselló.

Mientras todo esto ocurría, el Sr. Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges, no fue 
capaz de decir ni una sola palabra sobre hechos tan escandalosos que significaban 
el pisoteo de los derechos de los diputados del Parlament y, por extensión, de los de 
todos los catalanes que la institución que preside y dirige debería querer defender. 
Por lo visto, según recogen sus propias palabras, prefería acudir a las reuniones que 
celebraba en el Palau de la Generalitat el pinyol que teledirigía los acontecimientos. 
Su deliberada pasividad durante aquellas jornadas demostró que en realidad era, y 
sigue siendo, el Síndic del Procés y el Síndic del Govern.
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Aquellos hechos nefastos dieron lugar a muchas y profundas consecuencias ne-
gativas. La sociedad catalana se fracturó en dos mitades. La incertidumbre y la 
desconfianza se instalaron en el ánimo de empresas, trabajadores y consumidores. 
Miles de empresas abandonaron Cataluña. El Parlamento fue degradado en su dig-
nidad, de lo que no se ha recuperado. La mejor prueba de ello es que continúa cer-
rado por voluntad de la actual mayoría separatista de la Mesa.

Podríamos continuar largamente, pero es momento de recapitular. La democra-
cia y el estado de derecho estuvieron en peligro aquellos días. Una exigua mayoría 
parlamentaria, que no social, quiso imponer sus puntos de vista a todos los catalanes 
despreciando absolutamente las normas democráticas que rigen nuestra conviven-
cia. En el Parlament se dieron hechos y comportamientos bochornosos que deberían 
hacer sonrojar de vergüenza a quienes los protagonizaron.

Por todo ello, todos los desgraciados acontecimientos que se sucedieron en las 
semanas posteriores, tanto el supuesto referéndum del 1 de octubre como los inten-
tos de declaración de independencia del 10 y 27 del mismo mes, quedaron deslegiti-
mados de raíz y deben ser considerados como totalmente carentes de valor jurídico 
y de legitimidad democrática.

Debemos conjurarnos para no olvidar aquellos hechos y, también, para compro-
meternos a que no vuelvan a repetirse, en favor de la libertad, de la convivencia y de 
la democracia, los bienes más preciados que tenemos.

Por todo ello, el Parlament de Cataluña: 
a) Expresa solemnemente su más profundo rechazo por el intento de golpe a la 

democracia que se dio en este Parlament durante los días 6 y 7 de septiembre de 
2017 y proclama que la ley y las sentencias de los tribunales nos atañen a todos y 
que nadie está por encima de ellas.

b) Reconoce que, tanto el supuesto referéndum del día 1 de octubre de 2017, 
como los intentos de declaración de independencia de los días 10 y 27 de octubre 
siguientes, se realizaron bajo la supuesta cobertura de las ilegales actuaciones par-
lamentarias llevadas a cabo en los plenos de los días 6 y 7 de septiembre, por lo que, 
tal como ha sostenido el Tribunal Constitucional, tanto el supuesto referéndum del 
día 1 de octubre como las declaraciones de independencia derivadas, así como todo 
intento de reconocer o implantar sus supuestos resultados, son ilegales, antidemo-
cráticos y carecen de valor alguno en nuestro ordenamiento jurídico y de toda legi-
timidad democrática.

c) Se compromete a respetar las normas democráticas que rigen nuestra convi-
vencia (de modo particular la Constitución, el bloque constitucional, el Estatuto, las 
leyes de desarrollo estatutario y el Reglamento del Parlamento) y las sentencias de 
los tribunales.

d) Exige que se restaure su lugar institucional y su dignidad como máximo ór-
gano de representación de los catalanes, devolviéndole las funciones que los grupos 
parlamentarios separatistas le han retirado por vía de obstruir su normal funciona-
miento.

Palacio del Parlamento, 1 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 19252, 19506, 19515 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.10.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 19252)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aniversari del cop a la democràcia 
dels mesos de setembre i octubre del 2017 (tram. 302-00014/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt c

c) Se compromete a respetar las normas democráticas que rigen nuestra convi-
vencia (de modo particular la Constitución, el bloque constitucional, el Estatuto, las 
leyes de desarrollo estatutario y el Reglamento del Parlamento) y las sentencias de 
los tribunales. Així mateix, es compromet a respectar els procediments, mecanismes 
i majories previstos per a la reforma de les lleis, de l’Estatut i de la Constitució, com 
a millor garantia de l’acompliment del principi democràtic.

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

d) Exigeix el respecte al lloc institucional que ocupa el Parlament de Catalunya 
dins el sistema institucional de la Generalitat de Catalunya, i reclama el paper cen-
tral d’aquest, com a òrgan que representa la ciutadania de Catalunya de conformitat 
a l’article 55.1 de l’EAC. Per això, insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
no permetre cap intent d’usurpació de tot o part de les funcions o de la representa-
ció de la ciutadania de Catalunya que corresponen al Parlament per part de cap al-
tre òrgan, institució, associació o grup informal de cap mena, es faci dir Assemblea 
d’Electes o de qualsevol altra manera, i l’insta també a no promoure, ni directament 
ni indirecta, la creació o el sosteniment del funcionament de cap òrgan, institució, 
associació o grup informal que pretengui tal cosa. Així mateix, insta al Govern de la 
Generalitat a no permetre la usurpació de tot o part de les funcions que li correspo-
nen per part de cap altre òrgan, institució, associació o grup informal de cap mena, 
es faci dir Consell de la República o de qualsevol altra manera, i l’insta també a no 
promoure, ni directament ni indirecta, la creació o el sosteniment del funcionament 
de cap òrgan, institució, associació o grup informal que pretengui tal cosa.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 19506)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, 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’aniversari del cop a la democràcia dels 
mesos de setembre i octubre del 2017 (tram. 302-00014/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una lletra e

e) El Parlament de Catalunya es compromet a analitzar l’impacte i la vulneració 
de drets democràcies i civils que es van produir en els debats parlamentaris del dies 
6 i 7 de setembre, en l’actuació policial de l’1 d’octubre, en la declaració unilateral 
d’independència del 27 octubre, amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i 
amb l’empresonament d’exconsellers i exconselleres, de l’expresidenta del Parlament 
i de líders de la societat civil com Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una lletra f

f) El Parlament de Catalunya es compromet a treballar a favor de la convivèn-
cia, el diàleg i de solucions polítiques i no judicials a un conflicte que és polític. Per 
aquest motiu aposta per la creació d’un espai de diàleg compartit, restablir ponts i 
cercar solucions polítiques.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 19515)

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’aniversari del cop a la democràcia dels mesos de setembre i octubre del 
2017 (tram. 302-00014/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra f

f) Expresa su preocupación por la constante y reiterada vulneración de los de-
rechos de los diputados de esta Cámara por parte de la mayoría independentista en 
las últimas legislaturas y exige que esta práctica antidemocrática no vuelva a pro-
ducirse, respetando las normas reguladoras de la actividad parlamentaria, que son 
la expresión de la democracia.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Punt 21 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs 
escolar 2018-2019
302-00015/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 17550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Sonia 

Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2018-2019 (tram. 
300-00022/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar de forma anual un informe detallat dels mòduls prefabricats (comu-

nament coneguts com a «barracots») existents on consti, per a cada centre docent en 
concret, el nombre de barracots instal·lats, la quantitat d’alumnes afectats i el temps 
que porten en funcionament. L’informe corresponent al curs 2018-2019 haurà de ser 
presentat en seu parlamentària abans del 30 de novembre de 2018.

2. Dissenyar un pla per a l’eliminació gradual dels barracots, detallant les ac-
tuacions que calgui emprendre per a cada cas, i aplicar-lo de manera que asseguri 
que en el termini de quatre anys quedaran eliminats i només es faran servir com a 
mesura extraordinària en situacions molt concretes i per un període de temps molt 
limitat, que en cap cas superi dos cursos acadèmics.

3. Confeccionar de forma anual un informe detallat que especifiqui quines uni-
tats estan per sobre de les ràtios alumnes/unitat màximes, amb indicació de quins 
centres, quins cursos i quants alumnes estan afectats. L’informe corresponent al curs 
2018-2019 haurà de ser presentat en seu parlamentària abans del 30 de novembre 
de 2018.

4. Garantir que en un termini de dos anys les ràtios alumnes/unitat seran sempre 
de 25 alumnes o menys a l’educació infantil de segon cicle i l’educació primària, de 
30 alumnes o menys a l’educació secundària obligatòria, i de 35 alumnes o menys 
al batxillerat.

5. Garantir que tots els alumnes diagnosticats amb el Trastorn de l’Espectre Au-
tista (TEA) puguin quedar-se a dinar als menjadors escolars si així ho decideixen 
les seves famílies.

6. Garantir que tots els alumnes diagnosticats amb TEA tinguin monitors espe-
cialitzats per poder gaudir d’activitats extraescolars i colònies.

7. Garantir que tots els alumnes sords que ho desitgin disposin d’intèrprets de 
llengua de signes durant tot l’horari lectiu.

8. Habilitar cada exercici pressupostari una partida pressupostària oberta i am-
pliable per assegurar que les anteriors mesures es faran efectives.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 19251, 19510 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.10.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 19251)

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2018-2019 (tram. 
302-00015/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Acordar, en el marc de la Comissió Mixta, una davallada de les ràtios a totes 
les etapes educatives i, en qualsevol cas, garantir que al curs vinent les ràtios alum-
nes/unitat seran com a màxim de 25 alumnes a l’educació infantil de segon cicle i 
l’educació primària, de 30 alumnes a l’educació secundària obligatòria, i de 35 
alumnes al batxillerat.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició en el punt 5

5. Garantir que tots els alumnes diagnosticats amb el Trastorn de l’Espectre Au-
tista (TEA) puguin quedar-se a dinar als menjadors escolars si així ho decideixen 
les seves famílies, amb una adequada atenció i suport.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 19510)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs esco-
lar 2018-2019 (tram. 302-00015/12).

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

1. Seguir elaborant de forma anual un informe detallat dels mòduls prefabricats 
instal·lats on consti, per a cada centre docent en concret, el nombre de mòduls ins-
tal·lats, la quantitat d’alumnes afectats i el temps que porten en funcionament. L’in-
forme corresponent al curs 2018-2019 haurà de ser presentat en seu parlamentària 
abans del 31 de desembre de 2018.



PlE 18
24 d’octubre de 2018

15 Dossier

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

2. Elaborar un pla de construccions per als propers anys que contempli noves 
edificacions, rehabilitació d’edificis i una retirada gradual de mòduls, a excepció 
dels mòduls que són provisionals i acotats en el temps.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de refosa dels punts 3 i 4 en un únic punt

Vetllar pel compliment de la normativa respecte les ràtios alumnes/unitat que 
estableixen els màxims de 25 alumnes/grup a l’educació infantil de segon cicle i 
l’educació primària, de 30 alumnes/grup a l’educació secundària obligatòria, i de 
35 alumnes/grup al batxillerat i elaborar un informe anual al respecte.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5. Garantir que tots els alumnes diagnosticats amb el Trastorn de l’Espectre Au-
tista (TEA), si així ho decideixen les seves famílies, puguin fer ús del servei escolar 
de menjador en els centres i nivells educatius en què aquest servei estigui en funcio-
nament.

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

6. Dotar els centres que ho necessitin de monitors de suport per a l’alumnat amb 
necessitats educatives especials associades a l’autonomia i a la regulació de la con-
ducta, escolaritzat en centres educatius dependents del Departament d’Ensenya-
ment.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

7. Garantir els recursos necessaris perquè l’alumnat amb necessitats educati-
ves especials derivades d’una discapacitat auditiva continuï rebent una educació de 
qualitat i en igualtat de condicions.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 22 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
conseqüències socials, ecològiques i laborals del model turístic
302-00016/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 17551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, 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 les conseqüències socials, ecològiques 
i laborals del model turístic (tram. 300-00019/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Establir immediatament una moratòria sobre noves construccions destinades 

a l’allotjament turístic en tot el territori.
2. Anul·lar de manera immediata els Plans Directors Urbanístics del Circuit de 

Catalunya i de reordenació de l’àmbit del CRT de Vila-seca i Salou.
3. Declarar que la Costa Brava ha traspassat els límits de capacitat de càrrega del 

territori, trobant-se en l’actualitat en una situació de risc pel que fa als impactes am-
bientals, paisatgístics, als recursos hídrics, la densitat, la mobilitat, la sostenibilitat 
ambiental i l’equilibri del territori. Extrems que han de comportar un canvi radical 
i immediat en totes les Polítiques públiques que afecten a la Costa Brava i en parti-
cular les polítiques d’ordenació del territori i l’urbanisme.

4. Aprovació i dotació d’un règim efectiu de protecció de les zones forestals i 
dels espais d’interès natural i paisatgístic del litoral gironí, que asseguri l’adequada 
preservació dels seus valors i que impedeixi la seva destrucció. Desclassificació dels 
boscos, espais forestals i dels connectors naturals així com la prohibició d’urbanit-
zar i edificar en terrenys amb pendents superiors al 20%.

5. Instar a tots els Ajuntaments de la Costa Brava, que procedeixin a iniciar pro-
cessos de revisió dels seus planejaments urbanístics o expedients de modificació 
puntual, per a la desclassificació de sòls urbanitzables no desenvolupats i per la des-
classificació dels sòls urbans no consolidats i no executats, en terrenys amb massa 
forestal, forta pendent o amb impacte visual i paisatgístic.

6. Redactar, tramitar i aprovar un Pla Director del Sistema Urbanístic Costaner 
(el PDUSC - 3), dirigit a la desclassificació de sòls urbanitzables no desenvolupats i 
sòls urbans no consolidats i no executats en tot el litoral gironí.

7. Creació del Conservatori del Litoral de Catalunya, per salvaguardar i recupe-
rar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l’artificialització, a partir 
de l’adquisició pública del sòl i transferència de la seva gestió als ajuntaments o en-
titats locals, tot destinant recursos públics i ingressos de la taxa turística a aquesta 
finalitat.

8. Retirar la proposta de Decret de reglament d’allotjaments turístics.
9. Anul·lar la qualificació de municipi turístic.
10. Garantir la dignitat en els llocs de treball del sector turístic, impedint l’exis-

tència de treballadors i treballadores fora del conveni del sector al qual correspon 
l’activitat que realitzen efectivament.

11. Garantir que en les empreses públiques i en aquelles on l’administració hi 
participa directament o mitjançant concurs públic s’asseguri el compliment que els 
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treballadors i treballadores estiguin adscrites al conveni al qual correspon l’activitat 
que efectivament realitzen.

12. Reduir a zero el pressupost destinat a promoció que prové de la recaptació 
de la taxa turística, i destinar la totalitat d’aquests ingressos a pal·liar els impactes 
negatius del turisme sobre la població, tot aplicant polítiques d’accés a l’habitatge, o 
destinar-los a la conservació del patrimoni natural i cultural.

13. Facilitar la participació dels municipis en la implementació i gestió de la taxa 
turística, tot possibilitant l’aplicació d’un recàrrec municipal, així com la participa-
ció en la gestió del 100% del fons.

14. Supressió immediata de l’Agència Catalana de Turisme i retorn de les fun-
cions i de les treballadores a la Direcció General de Turisme.

15. Elaborar i implementar en el termini de sis mesos un sistema d’indicadors 
de pressió turística del que se’n derivi, al cap d’un any com a màxim, la implemen-
tació d’un pla d’actuació per a la minimització dels impactes negatius de l’activitat 
turística.

16. Realitzar en el termini de 6 mesos una auditoria pública de les estacions 
d’esquí rescatades per la Generalitat de Catalunya, des de la situació anterior a l’ad-
quisició pública fins a l’actualitat, amb especial èmfasi en els diferents processos de 
compravenda en les s’han vist implicades, tot establint els mecanismes adients per a 
la depuració de responsabilitats.

17. Presentar propostes d’alternatives productives al turisme, basades en el desen-
volupament de l’economia local, el respecte al medi ambient i la dignitat dels llocs 
de treball, abans de tornar a destinar recursos econòmics en infraestructures fallides 
econòmicament com el Circuit de Catalunya o les pistes d’esquí.

18. No executar l’opció de compra de 110 M€ que la Generalitat de Catalunya té 
sobre 150 hectàrees de terreny del CRT Vilaseca/Salou actualment propietat de La 
Caixa.

19. Deixar de subvencionar amb diners públics aquells esdeveniments dirigits 
als turistes, i destinar els recursos públics al foment i a l’accés a la cultura dirigida 
a les residents.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19517 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 19517)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conseqüències 
socials, ecològiques i laborals del model turístic (tram. 302-00016/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Avaluar si la Costa Brava ha traspassat els límits de capacitat de càrrega del 
territori, trobant-se en l’actualitat en una situació de risc pel que fa als impactes am-
bientals, paisatgístics, als recursos hídrics, la densitat, la mobilitat, la sostenibilitat 
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ambiental i l’equilibri del territori. Extrems que, en cas de concórrer, han de com-
portar un canvi radical i immediat en totes les Polítiques públiques que afecten a 
la Costa Brava i en particular les polítiques d’ordenació del territori i l’urbanisme.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 4

4. Aprovació i dotació d’un règim efectiu de protecció de les zones forestals i 
dels espais d’interès natural i paisatgístic del litoral gironí, que asseguri l’adequada 
preservació dels seus valors i que impedeixi la seva destrucció. Desclassificació dels 
boscos, espais forestals i dels connectors naturals així com la prohibició d’urbanit-
zar i edificar en terrenys amb pendents superiors al 20%.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Recomanar a tots els Ajuntaments de la Costa Brava, que procedeixin a iniciar 
processos de revisió dels seus planejaments urbanístics o expedients de modificació 
puntual, per a la desclassificació de sòls urbanitzables no desenvolupats i per la des-
classificació d’aquells que la legislació ho permet, en terrenys amb massa forestal, 
forta pendent o amb impacte visual i paisatgístic.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

6. Redactar, tramitar i aprovar un Pla Director del Sistema Urbanístic Costaner 
(el PDUSC-3), o altres figures jurídiques equivalents per permetre la desclassificació 
dels sòls urbanitzables no desenvolupats i desclassificar aquells que la legislació ja 
ho permet en tot el litoral gironí.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

7. Estudiar, en el si de la Llei del Litoral en tràmit, la creació del Conservatori 
del Litoral de Catalunya, per salvaguardar i recuperar la part del litoral més amena-
çada per la urbanització i l’artificialització, a partir de l’adquisició pública de sòl i 
transferència de la seva gestió als ajuntaments o entitats locals, tot destinant recur-
sos públics i ingressos de la taxa turística a aquesta finalitat.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 11

11. Garantir que, mitjançant la incorporació en els plecs de clàusules, en les 
empreses públiques i en aquelles on l’administració hi participa directament o mit-
jançant concurs públic s’asseguri el compliment que els treballadors i treballadores 
estiguin adscrites al conveni al qual correspon l’activitat que efectivament realitzen 
si no disposen de conveni d’empresa propi.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya GP Republicà
De modificació del punt 15

15. Elaborar i implementar dins el nou Sistema d’Informació i intel·ligència Tu-
rística de Catalunya (SIITCAT), format per Universitats, Entitats del Sector turístic 
i Generalitat, una plataforma de dades que recollirà part de la recerca turística que 
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es fa al país. Aquests sistema permetrà conèixer millor el nostre turisme i poder ob-
tenir uns indicadors. A partir d’aquestes dades obtingudes, i dins el Pla Estratègic 
Turístic es podran determinar les mesures d’actuació per minimitzar els impactes 
negatius de l’activitat turística.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 16

16. Realitzar auditories financeres de les estacions d’esquí rescatades per la Ge-
neralitat de Catalunya, des de la situació anterior a l’adquisició pública fins l’actuali-
tat, amb especial èmfasi en els diferents processos de compravenda en les que s’han 
vist implicades, tot establint els mecanismes adients per a la depuració de respon-
sabilitats, si escau.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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