
PLE
DOSSIER

Sessió 19, dimecres 7 de novembre de 2018, a les 10.00 h

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 7 de novembre, a les 10.00 h).

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

3. Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2019. Tram. 230-00001/12. Mesa 
ampliada. Debat i votació. (Atès que no ha tingut lloc la sessió de la Mesa ampliada, aquest punt 
resta exclòs de l’ordre del dia).

4. Projecte de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sindicatura de Comptes 
i del Síndic de Greuges per al 2019. Tram. 230-00002/12. Mesa ampliada. Debat i votació. (Atès 
que no ha tingut lloc la sessió de la Mesa ampliada, aquest punt resta exclòs de l’ordre del dia.)

5. Informe del Síndic de Greuges titulat «La vulneració de drets fonamentals i lliber-
tats públiques en ocasió de la reacció penal a l’1 d’octubre i l’aplicació de l’article 
155 CE». Tram. 360-00004/12. Síndic de Greuges. Presentació de l’informe (informe: 
BOPC 95, 17).

6. Decret llei 5/2018, del 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim 
de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del 
sector públic. Tram. 203-00005/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la 
validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 182, 7).

7. Projecte de llei de contractes de serveis a les persones. Tram. 200-00003/12. Go-
vern de la Generalitat. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 136, 7).

8. Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Tram. 200-
00004/12. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 136, 33).

9. Proposició de llei de lluita contra la corrupció i protecció dels denunciants. Tram. 
202-00017/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat (text presentat: 
BOPC 100, 18).

10. Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de 
la Generalitat. Tram. 202-00022/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 
Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem i Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 118, 10).

11. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de les polítiques per al 
millorament de la qualitat de vida de la gent gran. Tram. 252-00010/12. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 106, 65).

12. Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal. Tram. 300-00032/12. Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de les normes imposades pels 
mercats financers respecte a les polítiques públiques. Tram. 300-00034/12. Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre el Pacte nacional per a la societat digital. Tram. 300-
00035/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
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15. Interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels treballadors del sector 
turístic. Tram. 300-00036/12. Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre la desprotecció social. Tram. 300-00037/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre el tracte dispensat als interns dels centres peniten-
ciaris catalans. Tram. 300-00038/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

18. Interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels jutjats especialitzats en clàusules 
sòl. Tram. 300-00040/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

19. Interpel·lació al Govern sobre la venda d’armes. Tram. 300-00039/12. Grup Parla-
mentari Republicà. Substanciació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat 
relatives al dret a la propietat privada. Tram. 302-00020/12. Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures que són 
competència de la Generalitat. Tram. 302-00017/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures i el trans-
port públic. Tram. 302-00019/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat d’oportunitats 
en el temps educatiu. Tram. 302-00018/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior i la transpa-
rència. Tram. 302-00021/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agenda 2030 per al desen-
volupament sostenible. Tram. 302-00022/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació.

26. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els plans exteriors d’emer-
gència de les centrals nuclears. Tram. 302-00023/12. Grup Parlamentari Republicà. 
Debat i votació.

27. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat viària. Tram. 302-
00024/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.

28. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la garantia de l’exercici dels 
drets fonamentals a l’espai públic. Tram. 302-00025/12. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2018, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el contracte progra-

ma del Departament de Treball, Acció Social i Famílies. Tram. 310-00057/12. Anna 
Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte de llei de 
la igualtat de tracte i la no discriminació. Tram. 310-00058/12. Anna Caula i Pare-
tas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d’ense-
nyament. Tram. 310-00059/12. Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model d’escola 
catalana. Tram. 310-00055/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia d’acció 
exterior. Tram. 310-00056/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció exterior. 
Tram. 310-00053/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ús de les llengües 
a l’escola. Tram. 310-00054/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les acusacions en el 
procés del Tribunal Suprem contra líders sobiranistes. Tram. 310-00052/12. Joan 
Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Subs-
tanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política esportiva. 
Tram. 310-00050/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Substanciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política sanitària. 
Tram. 310-00051/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Substanciació.

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

la situació política i social. Tram. 317-00029/12. Carles Riera Albert, del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00028/12. 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. 317-00027/12. 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. 317-00031/12. 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. 317-00030/12. 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. 317-00026/12. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.
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Punt 2 | Coneixement

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

Comissions legislatives
Comissió d’Afers Institucionals (CAI)
President:  Jean Castel Sucarrat (Cs)
Vicepresidenta Anna Tarrés i Campà (JxCat)
Secretari:  Bernat Solé i Barril (ERC)

Comissió de Territori (CT)
Presidenta:  Assumpta Escarp Gibert (PSC-Units)
Vicepresident:  Sergio Sanz Jiménez (Cs)
Secretària:  Eva Baró Ramos (ERC)

Comissions específiques
Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC)
President:  Antonio Espinosa Cerrato (GP Cs)
Vicepresident Francesc Viaplana Manresa (ERC)
Secretari:  Ferran Roquer Padrosa (GP JxCat)

Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ)
President:  Ignacio Martín Blanco (GP Cs)
Vicepresidenta:  Andrea Levy Soler (GP Mixt)
Secretària:  Anna Erra i Solà (GP JxCat)

Comissió d’Estudi del Treball Autònom (CETA)
President:  Rafel Bruguera Batalla (GP PSC-Units)
Vicepresident:  José María Cano Navarro (GP Cs)
Secretària:  Jordi Munell i Garcia (GP JxCat)

Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor (CIPC)
President:  Ferran Civit i Martí (GP ERC)
Vicepresident:  Narcís Clara Lloret (GP JxCat)
Secretari:  Lucas Silvano Ferro Solé (GP Cat-ECP)

Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució  
Espanyola a Catalunya (CIACE)

President: Antoni Morral i Berenguer (JxCat)
Vicepresident: Carles Riera Albert (CUP-CC)
Secretària: Gemma Espigares Tribó (ERC)
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Punt 6 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 5/2018, del 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per 
al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat 
temporal aplicable al personal del sector públic
203-00005/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 19209 i 19402 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.10.2018

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 19 d’octubre de 2018, ha 
pres coneixement del Decret llei 5/2018, del 16 d’octubre, sobre l’increment retribu-
tiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat tempo-
ral aplicable al personal del sector públic, publicat al DOGC 7729, i ha manifestat 
que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que esta-
bleix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 19 d’octubre de 2018.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 16 d’octubre de 2018, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, s’apro-

va la iniciativa SIG18PDA1140 Projecte de decret llei sobre l’increment retributiu 
per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal 
aplicable al personal del sector públic.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 18 d’octubre de 2018.

Decret llei 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 
2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat 
temporal aplicable al personal del sector públic

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

d’acord amb el que estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent

Decret llei

Preàmbul
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018, 

habilita, amb caràcter bàsic per a totes les administracions, un increment retributiu 
fins a un màxim de l’1,5% respecte de l’exercici 2017. Addicionalment a aquest in-
crement retributiu, habilita un altre 0,25% d’increment retributiu, amb efectes d’1 de 
juliol de 2018, en cas que el producte interior brut (PIB) a preus constants en 2017 
assolís o superés el 3,1%, circumstància que s’ha produït.

Es considera que concorren les circumstàncies que fan imprescindible adoptar 
mesures extraordinàries i urgents per aplicar aquest increment retributiu. En primer 
lloc, s’ha valorat que és possible absorbir amb els crèdits pressupostaris consignats 
per al 2017, prorrogats per al 2018, la despesa corresponent a aquest increment i que, 
sense una disposició normativa amb rang legal i de caràcter urgent, no és possible 
implementar aquesta mesura. Igualment, és voluntat del Govern de la Generalitat no 
ajornar aquest increment retributiu per al col·lectiu de persones al servei de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.
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Així mateix, la disposició addicional cinquanta-quatrena de la Llei 6/2018, de 3 
de juliol, preveu la possibilitat d’establir per al personal del sector públic, mitjan-
çant una negociació col·lectiva prèvia, un complement retributiu des del primer dia 
en situació d’incapacitat temporal que, sumat a la prestació de la Seguretat Social, 
abasti fins a un màxim del 100% de les retribucions fixes del mes d’inici de la inca-
pacitat temporal.

El règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal ha quedat 
alterat substancialment per la normativa bàsica estatal i esdevé necessari adaptar 
urgentment la normativa legal aplicable, establint un nou règim i, alhora, derogant 
les previsions sobre suspensió d’aquestes millores, amb la qual cosa també queden 
sense efecte totes aquelles mesures que eximien dels descomptes en nòmina un de-
terminat nombre de dies o hores d’absència per motius de salut sense que donessin 
lloc a la situació d’incapacitat temporal. La finalitat és la d’atorgar la màxima pro-
tecció, garantint el cent per cent de les retribucions mitjançant el complement de 
millora en les situacions de baixa per incapacitat, evitant que la minva de les retri-
bucions agreugi la situació personal i familiar dels empleats de l’Administració de 
la Generalitat.

Atesa la necessitat extraordinària i urgent a què habilita la figura del decret llei, 
en els termes que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la pre-
sidència de la Generalitat i del Govern; 

Vist que s’ha efectuat el tràmit de negociació sindical corresponent, a què fa re-
ferència l’article 37.1 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i que les negociacions han 
conclòs amb l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya de 18 de setembre de 2018 i amb l’Acord 
de la Mesa de negociació del personal al servei de l’Administració de justícia de 20 
de setembre de 2018; 

En ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, a proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, 
del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, i de la consellera de 
Justícia, i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Article 1. Retribucions del personal
1. Les disposicions d’aquest article s’apliquen al personal inclòs dins de l’àmbit 

d’aplicació dels articles 23 i 25.5 del Títol III de la Llei 4/2017, de 28 de març, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Aquest article també és aplicable al personal a què fan referència les disposicions 
addicionals 14, 15, 16, 17, 18 i 20 de la Llei 4/2017, de 28 de març.

2. Al personal al servei de l’Administració de la Generalitat no sotmès al rè-
gim laboral, així com al personal a què fan referència els articles 28 i 29 de la Llei 
4/2017, de 28 de març, se li aplica un increment de l’1,5% en cadascun dels concep-
tes retributius, amb efectes d’1 de gener de 2018, i un 0,25% addicional amb efectes 
d’1 de juliol de 2018, respecte els vigents per al 2017.

Les retribucions que tenen caràcter d’absorbibles, la indemnització per residència 
i les indemnitzacions per raó de serveis no experimenten cap increment respecte les 
fixades per al 2017.

Amb caràcter general, els complements personals transitoris s’han d’absorbir 
d’acord amb el procediment establert a l’article 25.1.g) de la Llei 4/2017, de 28 de 
març. No obstant això, de l’increment general de retribucions només es pot absorbir 
un 50% de l’increment general aplicat a les retribucions complementàries.

3. La massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2018 no pot experimen-
tar un increment superior als percentatges expressats en l’apartat 2 d’aquest article, 
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respecte a la corresponent per a l’exercici 2017, en termes d’homogeneïtat per als dos 
períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de personal i antiguitat 
com al règim de treball, jornada, hores extraordinàries i altres condicions laborals.

4. Els imports màxims del complement de productivitat variable i de les retribu-
cions variables en funció d’objectius a què fan referència els articles 25.3 i 29.2 de la 
Llei 4/2017, del 28 de març, s’incrementen en els percentatges expressats en l’apartat 
segon d’aquest article respecte dels imports màxims reconeguts al 2017.

5. S’autoritza un increment retributiu addicional del 0,2% de la massa salarial, la 
destinació del qual es concretarà en els àmbits de negociació respectius, que podrà 
preveure, entre d’altres mesures, la implantació de plans i projectes de millora de 
la productivitat o eficiència, la revisió de complements específics, l’homologació de 
complements de destinació o l’aportació a plans de pensions.

Article 2. Règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat 
temporal
1. Les disposicions d’aquest article s’apliquen al personal funcionari, estatutari i 

laboral al servei de l’Administració de la Generalitat, del Servei Català de la Salut, 
de l’Institut Català de la Salut i de les entitats autònomes de caràcter administratiu.

Aquest règim també s’aplica al personal funcionari i interí dels cossos al servei 
de l’Administració de justícia destinat a Catalunya que percep les retribucions a càr-
rec del pressupost de la Generalitat.

2. Al personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest article se li reconeixerà, 
en la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes i de contin-
gències professionals, un complement de la prestació econòmica d’incapacitat tem-
poral que garanteixi el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es 
percebien el mes d’inici de la incapacitat temporal.

Al personal que percep les seves retribucions amb càrrec al pressupost de la 
Generalitat adscrit al règim especial del mutualisme administratiu de la Seguretat 
Social li és aplicable el mateix règim de millores de la prestació econòmica de la 
Seguretat Social que correspon al personal al servei de l’Administració de la Gene-
ralitat integrat en el règim general de la Seguretat Social.

Disposicions addicionals

Primera
Els imports dels mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats cor-

responents a despeses de personal, actualitzats d’acord amb la disposició addicional 
23  i fixats a l’annex 1 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s’incrementen en un 1,5% 
en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes d’1 de gener de 2018, i en un 
0,25% addicional amb efectes d’1 de juliol de 2018. Així mateix, aquests mòduls 
s’incrementaran en un import equivalent al 0,2% addicional en els termes acordats 
per al personal funcionari docent no universitari del Departament d’Ensenyament.

Segona
Amb efectes d’1 de gener de 2018, la quantia de les pensions a què fan referència 

els apartats primer i tercer de l’article 30 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s’incre-
menten en un 1,6% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2017. Les pensions 
i assignacions temporals atorgades a l’empara de la Llei 6/2003, de 22 d’abril, de 
l’estatut dels expresidents de la Generalitat, i de la Llei 2/1988, de 26 de febrer, sobre 
assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus 
familiars, s’han d’actualitzar d’acord amb la seva normativa.

Disposició derogatòria
Es deroguen totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que con-

tradiguin el que disposa aquest Decret llei o s’hi oposin i, en particular, es deroga 
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l’apartat 1.a) de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de 
mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les esta-
des en establiments turístics, i el Decret llei 6/2017, de 24 d’octubre, sobre el règim  
de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei 
de  l’Administració de justícia a Catalunya.

Disposicions finals

Primera
Es modifica l’apartat 4 de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 

de març, que queda redactat en els termes següents: 
«4. Són nuls de ple dret els acords, els pactes o les clàusules dels convenis col·lec-

tius que se subscriguin en matèria de sistemes de premis per vinculació o antiguitat 
que contravinguin el que estableix aquesta disposició.»

Segona
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 16 d’octubre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Jordi Puigneró 

i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública; Pere Aragonès i 
Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda; Ester Capella 
i Farré, consellera de Justícia

Antecedents del Decret llei
1. Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del Decret llei  

5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim de millo-
res de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del sector 
públic.

2. Decret llei sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la 
prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.

3. Comunicat adreçat a la Secretaria del Govern relatiu a la tramitació del Pro-
jecte de decret llei, d’acord amb l’article 38.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, 
de la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Govern.

4. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008, del 5 de 
 novembre, de la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Govern, de 28 de 
setembre de 2018.

5. Informe de l’Assessoria Jurídica del Departament de Polítiques Digitals i Ad-
ministració Pública de 10 d’octubre de 2018.

6. Memòria econòmica de la Direcció General de Pressupostos d’11 d’octubre 
de 2018.

7. Certificat de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya de 18 de setembre de 2018.

8. Certificat de la Mesa de negociació del personal al servei de l’Administració 
de justícia de 20 de setembre de 2018.

9. Informe de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Consell per 
a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració d’11 d’octubre de 2018.

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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Punt 7 | Debat de totalitat

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
200-00003/12

TEXT PRESENTAT

Reg. 11246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 136, pàgina 7, del 26 de 
juliol de 2018.

Punt 8 | Debat de totalitat

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12

TEXT PRESENTAT

Reg. 11385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 136, pàgina 33, del 26 
de juliol de 2018.

Punt 9 | Debat de totalitat

Proposició de llei de lluita contra la corrupció i protecció dels 
denunciants
202-00017/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.06.2018

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 100, pàgina 18, del 
14 de juny de 2018.

Punt 10 | Debat de totalitat

Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat
202-00022/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP CUP-CC

Reg. 7639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 118, pàgina 10, del 
5 de juliol de 2018.
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Punt 11 | Debat i votació

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de les 
polítiques per al millorament de la qualitat de vida de la gent gran
252-00010/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i con-

cordants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió especí-
fica per a l’estudi de les polítiques per a la millora de la qualitat de vida de la gent 
gran.

Proposta de creació d’una comissió d’estudi sobre les polítiques per a 
la millora de la qualitat de vida de la gent gran

Exposició de motius
Actualment, a Catalunya el col·lectiu de persones majors de 65 anys arriba fins a 

1.400.000 persones, superant el 18% del total de la població. L’envelliment de la po-
blació a Catalunya és un fet. Segons un informe de la Fundació Pere Tarrés, les pre-
visions apunten que l’any 2030 la població major de 65 anys representarà el 24,8% 
de la població total, és a dir, una de cada quatre persones.

Aquestes dades plantegen reptes importants de present i de futur. Un dels princi-
pals reptes és el de garantir una vida digna d’una part cada vegada més important de 
la societat catalana, resultat de l’augment de l’esperança de vida com a conseqüència 
del desenvolupament i les millores en el nostre sistema sanitari i la implementació i 
i defensa dels sistemes de protecció social.

En una època d’inestabilitat econòmica, d’involució de les polítiques socials i de 
retallades pressupostàries, el col·lectiu de la gent gran ha estat sense dubte un dels 
pilars que ha sustentat la societat catalana en aquests darrers anys en canvi, aquest 
esforç no s’ha vist compensat a causa que les polítiques destinades a aquest col·lectiu 
han estat les que han sofert la majoria de les retallades per part de les diferents ad-
ministracions provocant, entre altres coses, que a Catalunya les llistes d’espera pel 
que fa a la dependència siguin les més llargues de tot l’Estat.

Com a societat, els catalans i catalanes tenim un deute amb la nostra gent gran 
i és per aquest motiu, entre d’altres, que proposem la creació d’aquesta comissió 
d’estudi sobre les polítiques de millora de la qualitat de vida de la gent gran al Par-
lament de Catalunya. Aquest espai ha de procurar abordar de manera integral totes 
les seves problemàtiques i acabar el seu treball amb una proposta de solucions per 
aquest col·lectiu en creixement i poder donar resposta i avançar-nos a problemàti-
ques de present i de futur.

Normes d’organització i funcionament

Tipus de comissió
Es proposa la creació d’una comissió específica per a l’estudi sobre les polítiques 

per a la millora de la qualitat de vida de la gent gran, d’acord amb el que estableix 
l’article 63 del Reglament del Parlament.

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per dos membres de cada grup parlamentari, 

amb una mesa col·legiada. La seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions 
del Reglament del Parlament per a aquest tipus d’òrgan.
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D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, especia-
listes i membres d’entitats.

Objecte
L’objecte de la Comissió és estudiar mesures i polítiques que es poden proposar, 

així com els canvis legislatius necessaris per abordar els problemes que pugui te-
nir el col·lectiu de la gent gran a Catalunya. Analitzar el tractament a altres regions 
comparables. Donar veu al sector.

Termini per a la realització dels treballs de la comissió
La comissió específica per a l’estudi de les polítiques per a la millora de la qua-

litat de vida de la gent gran tindrà la vigència corresponent a la de la legislatura en 
curs.

La comissió haurà de redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, 
d’acord amb les previsions del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, Elisabeth Valencia 

Mimbrero, diputades, GP Cs
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Segona part

Punt 20 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
seguretat relatives al dret a la propietat privada
302-00020/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 20070 i 20138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

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 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les 
polítiques de seguretat relatives al dret a la propietat privada (tram. 300-00027/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya, davant el preocupant augment d’ocupacions il·le-

gals d’habitatges que s’està produint a les nostres ciutats i pobles, manifesta la ur-
gent i necessària actuació de les administracions públiques per adoptar mesures 
amb les quals protegir als veïns, autèntiques víctimes, juntament amb els propieta-
ris dels immobles, d’aquestes ocupacions que deterioren els barris i la convivència 
social.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Obrir un procés de debat i reflexió amb experts en l’àmbit del dret, la segure-

tat, l’habitatge i víctimes d’ocupació il·legal d’habitatges per a analitzar la situació 
de conflictivitat que genera aquest tipus d’ocupacions.

b) Estudiar, dins l’àmbit competencial de la Generalitat, les mesures adients per 
donar resposta a la problemàtica social que representen les ocupacions il·legals d’ha-
bitatges, tot reforçant la seguretat jurídica dels petits arrendadors.

c) Millorar l’actuació de la Generalitat de Catalunya, especialment l’actuació 
policial, davant denúncies d’ocupacions il·legals d’habitatges per tal que els denun-
ciants no es sentin desprotegits ni desemparats.

d) Revisar el protocol policial d’actuació davant l’ocupació il·legal d’habitatges 
per tal d’agilitzar la resposta quan l’ocupació prové de màfies que persegueixen, en-
tre altres, beneficis d’índole econòmics amb actuacions i activitats il·legals.

e) Incrementar la vigilància i el control de les màfies que actuen en l’ocupació 
il·legal d’habitatges.

f) Reforçar la protecció social que presta directament de la Generalitat, així com 
la que es presten a través dels ajuntaments, davant les d’ocupacions que vénen moti-
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vades per motius socials i/o econòmics sobrevinguts, tot buscant solucions a aques-
tes famílies a través del parc públic d’habitatges de la Generalitat.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20399, 20555, 20698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 20399)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, 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 les polítiques de seguretat relatives al dret 
a la propietat privada (tram. 302-00020/12).

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

1. El Parlament de Catalunya, davant el preocupant augment d’ocupacions il·le-
gals d’habitatges que s’està produint a les nostres ciutats i pobles, manifesta la ur-
gent i necessària actuació de les administracions públiques que amb un treball inte-
gral i transversal atengui, des de les necessitats socials, fins els conflictes veïnals que 
es produeixin, donant cobertura als veïns i lluitant contra les màfies organitzades.

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

a) Obrir un procés de debat i reflexió amb experts en l’àmbit del dret, la segure-
tat, l’habitatge i les entitats municipalistes per a analitzar la situació de conflictivitat 
que genera aquest tipus d’ocupació.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2.b

b) Estudiar, dins l’àmbit competencial de la Generalitat, les mesures adients per 
donar resposta a la problemàtica social que representen les ocupacions fomentades 
per màfies que s’aprofiten de la vulnerabilitat de persones amb dificultats, generant 
problemes de convivència als veïns.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2.c

c) Millorar l’actuació de la Generalitat de Catalunya, especialment millorant la 
coordinació policial i judicial, davant denúncies d’ocupacions il·legals d’habitatges 
per tal que els denunciants no es sentin desprotegits ni desemparats.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 20555)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques de seguretat relatives al dret a la propietat privada 
(tram. 302-00020/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 1 bis amb el següent redactat

1 bis. El Parlament de Catalunya reconeix i agraeix la feina que ha realitzat i es-
tan realitzant els servidors públics (efectius policials de Mossos d’Esquadra i Guàr-
dia Urbana, servidors de l’oficina judicial i jutges d’instrucció) en el marc de l’ope-
ració BACAR contra diverses activitats il·legals com el narcotràfic en molts districtes 
de Barcelona i municipis de l’àrea metropolitana d’aquesta ciutat.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 1 ter amb el següent redactat

1 ter. Insta al Govern de la Generalitat a exercir les seves competències en matè-
ria d’ordre pública i seguretat ciutadana per aplicar una política de tolerància zero 
davant la delinqüència organitzada que ocupa il·legalment immobles i s’apropia de 
l’espai públic per a desenvolupar activitats il·lícites.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 20698)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, 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 les polítiques de seguretat relatives al dret 
a la propietat privada (tram. 302-00020/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2.a

a) Obrir un procés de debat i reflexió amb experts en l’àmbit del dret, la segu-
retat, l’habitatge, víctimes d’ocupació il·legal d’habitatges i a entitats de defensa del 
dret a l’habitatge per a analitzar la situació de conflictivitat que genera aquest tipus 
d’ocupacions.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CatECP



PlE 19
7 de novembre de 2018

Dossier 4

Punt 21 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
infraestructures que són competència de la Generalitat
302-00017/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 19988 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre les infraestructures que són competència de la Generalitat 
(tram. 300-00024/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar abans de finalitzar l’any 2018 un pla d’inversió d’infraestructures 

viàries, ferroviàries i de transport competència de la Generalitat, que fixi les priori-
tats en un horitzó temporal pels propers cinc anys, en el que s’inclogui el calendari 
de finalització de les línies 9 i 10 del metro, els perllongaments de les línies 1, 2, 
3 i 4 del metro i la connexió de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Plaça 
Espanya i Gràcia; i el calendari de desenvolupament de plataformes logístiques re-
lacionades amb el corredor mediterrani.

2. Augmentar el pes de la inversió pública en les infraestructures competència 
de la Generalitat de Catalunya, per tal que a partir dels pressupostos de l’any 2019 
i en els propers cinc anys, s’incrementi el pes percentual en un 1% acumulatiu en la 
despesa pública.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20536, 20692, 20699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 20536)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació sobre les infraestructures que són competència de la Generalitat 
(tram. 302-00017/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un incís al punt 1

1. Presentar abans de la finalitzar l’any 2018 un pla d’inversió d’infraestructures 
viàries, ferroviàries i de transport competència de la Generalitat, que fixi les priori-
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tats tant en les inversions per fer front al canvi climàtic com en un horitzó temporal 
pels propers cinc anys [...].

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 20692)

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Re-
glamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures que són competència de la Ge-
neralitat (tram. 302-00017/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificación

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a presentar en 
sede parlamentaria en el plazo de seis meses desde la aprobación de la presente Re-
solución, un Plan de Inversión concreto para los próximos cinco años que, tras el 
análisis de la situación actual y las necesidades de infraestructuras de ámbito auto-
nómico, permita la priorización de las actuaciones a acometer en los próximos cin-
co ejercicios, de acuerdo a posibilidades presupuestarias estimadas realistas. Para 
garantizar la necesaria estabilidad del plan más allá de la legislatura, llevar a cabo 
dicho plan atendiendo a criterios objetivos de eficiencia, rentabilidad, evaluación 
constante y transparencia, y contando con el mayor consenso posible, tanto de gru-
pos políticos, como de agentes socio-económicos, como de la ciudadanía.

Palacio del Parlamento, 5 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 20699)

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 infraestructures 
que són competència de la Generalitat (tram. 302-00017/12).

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

1. Iniciar els treballs per tal d’elaborar el nou Pla Director d’Infraestructures 
que fixi les prioritats d’infraestructures viàries, ferroviàries i de transport compe-
tència de la Generalitat, en el que s’inclogui el calendari de finalització de les línies 
9 i 10 del metro, els perllongaments de les línies 1, 2, 3 i 4 del metro i la connexió 
de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Plaça Espanya i Gràcia; i el calen-
dari de desenvolupament de plataformes logístiques relacionades amb el corredor 
mediterrani.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Augmentar el pes de la inversió pública en les infraestructures competència 
de la Generalitat de Catalunya, per tal que a partir dels pressupostos de l’any 2019 i 
en els propers cinc anys, s’incrementi el pes percentual respecte el global en la des-
pesa pública.

Palau del Parlament, 5 de novembre 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 
infraestructures i el transport públic
302-00019/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 20056 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre les infraestructures i el transport públic (tram. 300-00023/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Desplegar de manera definitiva la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finança-

ment del sistema de transport públic de Catalunya.
2) Desplegar les mesures fiscals que estan recollides en la Llei 21/2015, del 29 

de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya per impulsar, 
amb recursos econòmics, el foment i el finançament del transport públic.

3) Implementar l’impost sobre vehicles contaminants l’1 de gener del 2019, i des-
tinar una part a determinar de la recaptació del Fons Climàtic de l’impost sobre ve-
hicles contaminats, previst a la llei de Canvi Climàtic, al foment i finançament del 
transport públic.

4) Dotar dels recursos econòmics suficients els pressupostos del l’any 2019 per-
què es puguin congelar les tarifes del transport públic per part de l’Autoritat del 
Transport Metropolità, com ha reclamat l’ajuntament de Barcelona.

5) Implementar la T-Mobilitat durant l’any 2019, en el benentès que aquesta es 
farà efectiva amb un nou sistema tarifari i de pagament que deixi enrere l’actual ba-
sat en zones, que a totes llums s’ha demostrat injust i discriminatori.

6) Reclamar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Trans-
port Metropolità el calendari d’implantació definitiu de la T-Mobilitat, amb concre-
ció de les diferents fases de desplegament i execució.

7) Sol·licitar els estudis i informes que corresponguin per valorar tots els incom-
pliments i si s’escau les sancions i la revisió del contracte amb l’empresa adjudica-
tària de la T-Mobilitat pels reiterats incompliments contractual, i actuar en conse-
qüència si aquests retards són constitutius de rescissió del mateix.

8) Elaborar un calendari concret de posada en marxa de les infraestructures de 
transport públic següents: 

a. El tram central de la línia 9.
b. L’arribada de la línia 1 a Badalona.
c. L’arribada de la línia 3 a Esplugues.
d. La connexió de la línia Llobregat-Anoia amb la línia Barcelona-Vallès.
9) Impulsar conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona la unió definitiva dels 

Tram Besós amb el Tram Baix a través de la Diagonal.
10) Reclamar el traspàs al Govern de l’Estat de la Línia Ferroviària entre el 

Camp de Tarragona i l’Hospitalet de l’Infant per garantir el manteniment del servei 
de rodalies fins que es posi en marxa el Tren-Tram al Camp de Tarragona, com ha 
reclamat el Síndic de Greuges i ha aprovat la Comissió de Territori del Parlament 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 20390, 20700, 207096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 20390)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures i el transport públic 
(tram. 302-00019/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 4

4) Dotar dels recursos econòmics suficients els pressupostos del l’any 2019 per-
què es puguin congelar les tarifes del transport públic per part de l’Autoritat del 
Transport Metropolità, com ha reclamat l’ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metro-
politana de Barcelona.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 20700)

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 infraestructures 
i el transport públic (tram. 302-00019/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 1

2) Desplegar, mitjançant iniciatives legislatives prèviament consensuades amb els 
agents polítics i socials, les mesures fiscals que estan recollides en la Llei 21/2015, 
del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya per 
impulsar, amb recursos econòmics, el foment i el finançament del transport públic.

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

3) Destinar una part a determinar de la recaptació del Fons Climàtic de l’impost 
sobre vehicles contaminats previst a la llei de Canvi Climàtic al finançament del 
transport públic amb aquelles actuacions relacionades amb la reducció d’emissions 
de gasos d’efecte hivernacle.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4) Avaluar, en el marc del consell d’administració de l’ATM, la viabilitat de con-
gelar les tarifes del transport públic per al 2019 atenent a les aportacions addicio-
nals que puguin efectuar les tres administracions i als compromisos econòmics del 
pla de millores dels serveis saturats.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5) Implementar el canvi tecnològic de la T-mobilitat entre els anys 2019 i 2020 
i aplicar a partir del 2021 un nou sistema tarifari i de pagament que deixi enrere 
l’actual basat en zones.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió parcial del punt 6

6) Reclamar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Trans-
port Metropolità el calendari d’implantació definitiu de la T-Mobilitat, amb concre-
ció de les diferents fases de desplegament i execució.

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

7) Sol·licitar a l’ATM un informe sobre el grau de compliment del contracte de la 
T-mobilitat i les mesures adoptades davant eventuals incompliments.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació parcial del punt 8

8) Treballar per elaborar, segons les disponibilitats pressupostàries, un calendari 
concret de planificació de les infraestructures de transport públic següents: 

a. El tram central de la línia 9.
b. L’arribada de la línia 1 a Badalona.
c. L’arribada de la línia 3 a Esplugues.
d. La connexió de la línia Llobregat-Anoia amb la línia Barcelona-Vallès.

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

9) Impulsar conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona i un cop aquest s’hagi 
pronunciat formalment la unió definitiva dels Tram Besós amb el Tram Baix.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació parcial del punt 10

10) Convocar, en els propers tres mesos, una cimera amb tots els agents impli-
cats, per tal d’abordar el futur de la línia ferroviària entre el Camp de Tarragona i 
L’Hospitalet de l’Infant. Aquesta cimera tractarà, entre d’altres, la reclamació del 
traspàs al Govern de l’Estat de la Línia Ferroviària entre el Camp de Tarragona i 
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l’Hospitalet de l’Infant, el full de ruta sobre els diferents plantejaments i les actua-
cions a desenvolupar.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 20706)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les infraestructures i el transport públic (tram. 302-
00019/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5

Accelerar la posada en servei de la T-Mobilitat, que acumula ja anys de retard, 
amb l’objectiu d’implementar-la durant el 2019. Mentre no sigui possible, establir un 
Abonament Mensual per a joves amb el qual puguin accedir a tota la xarxa de trans-
port públic de Catalunya per un import fix mensual reduït (tarifa plana), de manera 
que el transport públic sigui l’opció més atractiva per als desplaçaments dels joves i 
puguin incorporar-ho fàcilment als seus costums de mobilitat futura.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 7

Sol·licitar els estudis i informes que corresponguin per valorar tots els retards i 
sobrecostos relacionats amb els contractes de la T-Mobilitat, per tal de depurar res-
ponsabilitats, i actuar en conseqüència.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra del punt 8

e. El Tren-Tram al Camp de Tarragona.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 9

Impulsar, conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, la recerca de consen-
sos necessària per poder dur a terme la unió definitiva del Tram Besòs amb el Tram 
Baix.

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

Executar nous aparcaments de dissuassió (park and rides) prioritzant l’execució 
en 2019 d’aquells que puguin afavorir la complementarietat del vehicle privat fora 
de les Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric amb el transport públic 
per accedir-hi. Aquests aparcaments han de tenir fàcil accés des de les principals 
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vies de comunicació i permetre un intercanvi ràpid des del vehicle particular al fer-
rocarril o als serveis de bus ràpid.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta, 

GP Cs
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Punt 23 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat 
d’oportunitats en el temps educatiu
302-00018/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 19989 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

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’arti-
cle 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre la igualtat d’oportunitats en el temps educatiu (tram. 
300-00025/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar, abans del final de curs 2018-2019, un pla per reduir la bretxa edu-

cativa i social existent en l’àmbit educatiu no lectiu, des d’una visió de l’educació a 
temps complet.

2. Desplegar, en aquesta legislatura, el dret a l’accés al lleure educatiu en igualtat 
d’oportunitats, d’acord amb les previsions de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació (LEC), i la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la in-
fància i l’adolescència, i reconèixer el caràcter educatiu de les activitats de lleure, la 
seva vinculació amb el sistema educatiu i els criteris de qualitat a què s’han d’ajustar 
per garantir la contribució al procés educatiu i la importància estratègica d’aquest 
àmbit per al foment de la inclusió i la cohesió socials.

3. Desplegar, en aquesta legislatura, el marc general d’ordenació de les activi-
tats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars dels centres 
públics i concertats, tal com preveu la LEC, assegurant el dret a la participació de 
l’alumnat i a la no-exclusió per raons econòmiques, territorials, socials, culturals o 
de capacitat, així com el caràcter inclusiu, coeducatiu i intercultural d’aquestes acti-
vitats i les garanties per fer-ho possible.

4. Habilitar els recursos necessaris, en el proper exercici pressupostari, per incre-
mentar els ajuts i beques atorgades per fomentar l’accés de l’alumnat a les activitats 
educatives fora de l’horari lectiu en igualtat d’oportunitats, tal com preveu l’article 
202 de la LEC, garantint que la despesa pública destinada s’adreci efectivament a 
aquests ajuts per a infants.

5. Establir sistemes d’ajuts o de bonificacions i exempcions per als infants amb 
més dificultats econòmiques, així com quanties màximes i fraccionaments de quo-
tes com a mecanismes per afavorir l’accessibilitat a les activitats del lleure educatiu, 
i l’especificació de criteris socials i econòmics prioritaris per discriminar la conces-
sió d’aquests ajuts entre les famílies.

6. Garantir, abans de l’inici del proper curs escolar, que el conjunt de serveis edu-
catius, incloent els que no formen part de l’horari lectiu (servei de menjador, serveis 
d’acollida, activitats de lleure, colònies, sortides, etc.), siguin veritablement inclusius 
i estiguin dotats de personal educador qualificat necessari per garantir l’accés i do-
nar una atenció adequada a l’alumnat amb NEE, sense discriminacions de cap tipus, 
amb l’establiment de ràtios específiques.

7. Donar compliment al punt 59 sobre el servei escolar de menjador de l’apartat 
VI de la Resolució 90/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política 
general del Govern.
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8. Recuperar el servei de menjador escolar a tots els instituts abans de l’inici del 
proper curs 2019-2020, i plantejar, en el marc del debat sobre la reforma horària, 
un avenç de l’horari del menjador a la secundària, d’acord amb criteris de salut dels 
joves.

9. Garantir que els i les professionals que realitzen funcions educatives en l’àmbit 
no lectiu (lleure educatiu, servei de menjador, servei d’acollida, etc.) tenen la forma-
ció específica necessària, i prendre les mesures necessàries per combatre la precarit-
zació del sector, promovent una millora de les seves condicions laborals, garantint el 
compliment del conveni col·lectiu del Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20523, 20611, 20701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 20523)

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la igualtat d’oportunitats en el temps educatiu (tram. 302-
00018/12).

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

Instar al Departament d’Ensenyament a retirar del Documents per a l’organitza-
ció i la gestió dels centres el punt 2.1. Els usos lingüístics del centre.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 20611)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet 

i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat d’oportu-
nitats en el temps educatiu (tram. 302-00018/12).

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

4. Habilitar els recursos necessaris, en el proper exercici pressupostari, per incre-
mentar els ajuts i beques atorgades per fomentar l’accés de l’alumnat a les activitats 
educatives fora de l’horari lectiu en igualtat d’oportunitats, tal com preveu l’article 
202 de la LEC, garantint que la despesa pública destinada s’adreci efectivament a 
aquests ajuts per a infants
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Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició

5. Establir, conjuntament amb altres administracions, sistemes d’ajuts o de bo-
nificacions i exempcions per als infants amb més dificultats econòmiques, així com 
quanties màximes i fraccionaments de quotes com a mecanismes per afavorir l’ac-
cessibilitat a les activitats del lleure educatiu, i l’especificació de criteris socials i 
econòmics prioritaris per discriminar la concessió d’aquests ajuts entre les famílies.

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

8. Recuperar progressivament el servei de menjador escolar als tots els instituts 
abans de l’inici del proper curs 2019-2020, i plantejar, en el marc del debat sobre 
la reforma horària, un avenç de l’horari del menjador a la secundària, d’acord amb 
criteris de salut dels joves.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 20701)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas,portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet i 

Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat d’oportu-
nitats en el temps educatiu (tram. 302-00018/12).

Esmena 1
GP Republicà
De modificació

1. Presentar, en aquesta legislatura abans del final de curs 2018-2019, un pla per 
reduir la bretxa educativa i social existent en l’àmbit educatiu no lectiu, des d’una 
visió de l’educació a temps complet.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus
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Punt 24 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior i 
la transparència
302-00021/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 20111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l’acció exterior i la transparència (tram. 300-00030/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. A no autoritzar l’ús dels recursos de tots els catalans destinats a acció exterior 

de la Generalitat per a promocionar el separatisme i la propaganda contra Espanya i 
a exercir les seves competències en matèria d’acció exterior, de conformitat amb els 
principis d’unitat d’acció a l’exterior, lleialtat institucional i defensa dels interessos i 
valors d’Espanya a l’exterior, donant així íntegre i absolut compliment a la normati-
va d’acció exterior i els pronunciaments del Tribunal Constitucional.

2. A dissoldre totes les estructures dissenyades i emprades per la difusió de la 
propaganda separatista i d’acció exterior contrària als interessos d’Espanya com les 
ambaixades i el Diplocat. 

3. Complir amb la normativa autonòmica de la Generalitat en matèria de trans-
parència, accés a la informació pública i de bon govern, posant remei amb caràcter 
immediat als dèficits d’informació pública, la deslleialtat institucional i la persecu-
ció dels interessos separatistes en, almenys, les següents qüestions: 

– Els costos i les activitats de les delegacions del Govern i altres estructures ex-
teriors sostingudes per la Generalitat amb els impostos de tots els catalans.

– Els costos de la il·legal preparació i organització de l’il·legal referèndum de 
l’1-O (cost dels lobbies internacionals contractats de per la Generalitat, cost dels su-
posats «observadors internacionals», cost de la propaganda difosa mitjançant mit-
jans públics i privats, nacionals i internacionals, cost d’apropiació il·legal de les da-
des dels catalans i transferència a servidors internacionals, cost d’utilització d’espais 
públics per fins partidistes, el cost d’imposar una vaga política des del Govern en 
serveis públics essencials com la sanitat o l’educació, justificació de la utilització del 
nom d’institucions comunitàries com el Parlament d’Europeu).

– Les autoritats responsables i els «criteris» emprats per la infracció continuada 
i sistemàtica vulneració del principi de neutralitat, la passivitat dels màxims respon-
sables d’interior davant les accions violentes dels CDR, la il·legal utilització de les 
dades personals dels ciutadans per fins partidistes, la utilització del nom i les mar-
ques de la Generalitat no autoritzades per a fins partidistes, l’atorgament a dit de 
subvencions a entitats pancatalanistes a la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i 
França i la col·locació a dit de persones fugades de la Justícia com a responsables de 
l’acció exterior de la Generalitat.

– El desgovern i la inacció del Govern davant la situació de mal funcionament de 
la DGAIA en l’atenció als menors amb necessitat d’emparament i els indicis de pràcti-
ques fraudulentes en la contractació de serveis d’atenció a la infància i l’adolescència.

– L’afectació del patrimoni públic de la Generalitat en els diferents casos de cor-
rupció.
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4. Elaborar i presentar en seu parlamentària en el termini de tres mesos un pla 
d’optimització de la despesa de l’acció exterior amb l’objectiu de mantenir els ser-
veis de promoció turística, comercial i cultural de Catalunya i les actuacions d’acció 
exterior però racionalitzant les despeses que s’hi destinen.

5. Informar en seu parlamentària sobre l’agenda europea i internacional del Go-
vern i en concret la del president i la dels consellers. Aquesta agenda ha de contenir, 
com a mínim, els noms i els càrrecs de les persones amb qui es vol contactar a nivell 
europeu i internacional.

6. Dirigir comunicació de disculpes al Parlament Europeu per la falsa i enganyosa 
utilització del terme «observadors internacionals del Parlament Europeu» per referir-se 
als eurodiputats que van venir a Espanya el dia 1-O de forma no institucional.

7. Cessar immediatament a tots aquells càrrecs institucionals que tinguin la con-
dició d’investigats en un procediment judicial o fugats de la Justícia en senyal de 
compromís inequívoc amb la defensa de la legalitat.

8. Presentar un informe escrit al Parlament en el segon trimestre del 2019 sobre 
el grau de compliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agen-
da 2030 de Nacions Unides a través de les polítiques públiques de la Generalitat (sa-
nitat, educació i territori, entre d’altres).

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20391, 20696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 20391)

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

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior i la transparència 
(tram. 302-00021/12).

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

1. Desenvolupar l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya sense partidismes, 
sense menyscapte de les institucions espanyoles i d’acord amb els principis rectors 
enunciats en la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb 
la Unió Europea: El compromís que la vocació plenament europeista i mediterrània 
de Catalunya presideixi l’aplicació dels objectius de l’acció exterior i de les relacions 
amb la Unió Europea; La cerca del consens polític en les orientacions i estratègies 
generals de l’acció exterior i de les relacions amb la Unió Europea, per a aconseguir 
la continuïtat i l’estabilitat que requereixen les polítiques per al mitjà i el llarg termi-
ni; La garantia de coherència, coordinació, transversalitat i eficàcia en el desenvolu-
pament de l’acció exterior i de les relacions amb la Unió Europea; La transparència 
en l’actuació dels poders públics; El reconeixement del dret de les persones i dels po-
bles a la defensa i la promoció de la cultura, la llengua i la identitat pròpies, l’impuls 
dels valors de convivència multicultural, el reconeixement del dret a decidir dels po-
bles, el reconeixement dels drets socials, educatius i sanitaris i el suport als sectors 
més vulnerables de la societat; La promoció de la pau, la no-violència, la seguretat 
humana, la solidaritat, la cooperació i ajut al desenvolupament, el desenvolupament 
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sostenible, la sobirania alimentària, la lluita contra el canvi climàtic, el respecte mutu 
entre els pobles, l’eradicació de la pobresa i la protecció dels drets humans, dins el 
respecte dels propòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides, la Declaració 
universal dels drets humans, el Pacte internacional de drets civils i polítics, el Pac-
te internacional de drets econòmics, socials i culturals, el Conveni europeu per a la 
salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals i la Carta dels drets 
fonamentals de la Unió Europea; La no-discriminació per raó de gènere, origen, 
nacionalitat, raça, edat, orientació sexual, identitat de gènere, discapacitat, religió 
o conviccions polítiques; El compliment del principi de lleialtat institucional mútua i 
la cerca de sinergies amb el Govern de l’Estat i amb les altres administracions públi-
ques, d’acord amb els principis rectors de les polítiques públiques establerts per l’Es-
tatut; El respecte de la diversitat, la varietat i la riquesa del territori de Catalunya, el 
reconeixement del potencial de la capitalitat de Barcelona i la protecció de l’equilibri 
territorial; El respecte del dret internacional i la garantia de compliment dels drets i 
les obligacions que deriven dels tractats i dels costums internacionals, dels principis 
generals del dret internacional i de les resolucions d’organitzacions internacionals 
que afectin Catalunya; i finalment la incorporació de la perspectiva de gènere en el 
desenvolupament de les polítiques i en l’elaboració de projectes i programes.

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

2. Exercir les seves facultats en el marc del Diplocat per tal que aquest actor con-
tribueixi a una acció exterior catalana sense partidismes i conforme als principis 
rectors de l’acció exterior enunciats en la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció 
exterior i de relacions amb la Unió Europea.

Palau del Parlament, 30 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. 20696)

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’acció exterior i la transparència (tram. 302-00021/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició 

4. Elaborar i presentar en seu parlamentària en el termini de tres mesos un pla 
d’optimització de la despesa de l’acció exterior amb l’objectiu de mantenir els ser-
veis de promoció turística, comercial i cultural de Catalunya i les actuacions d’acció 
exterior però racionalitzant les despeses que s’hi destinen.

4. Elaborar i presentar en seu parlamentaria un escenari pressupostari de l’acció 
exterior que, en el marc de l’elaboració del Pla Director de Cooperació 2019 - 2022, 
prioritzi els recursos per la cooperació al desenvolupament que estableixi assolir el 
0,7% dels ingressos propis de la Generalitat per Ajut Oficial al Desenvolupament 
en un termini de 10 anys, prioritzant els recursos destinats a la defensa dels drets 
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humans, la construcció de la pau i el desenvolupament sostenible en el marc de la 
agenda 2030 dels Objectius per un Desenvolupament Sostenible.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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Punt 25 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agenda 2030 
per al desenvolupament sostenible
302-00022/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 20112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Ferran Civit i 

Martí, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible 
(tram. 300-00028/12).

Moció
El 25 de setembre de 2015, els caps d’Estat i de Govern reunits a Nova York en 

el marc de la Cimera de Nacions Unides per a l’adopció de l’agenda per al desenvo-
lupament post-2015 van aprovar l’Agenda 2030, amb 17 Objectius globals de Desen-
volupament Sostenible (a partir d’ara, ODS) i 169 fites que els concreten.

L’Agenda, amb l’horitzó fixat al 2030, hauria de permetre posar fi a la pobresa 
i la fam arreu del món, a combatre les desigualtats en i entre els països, a construir 
societats pacífiques, justes i inclusives, a protegir els drets humans i promoure la 
igualtat de gènere, així com l’apoderament de les dones i les nenes, i a garantir una 
protecció duradora del planeta i els seus recursos naturals.

L’Agenda hauria d’ajudar a crear les condicions necessàries per a un creixement 
econòmic sostenible, inclusiu i sostingut, una prosperitat compartida i ocupació dig-
na per a tothom, tenint en compte els diferents nivells de desenvolupament i les 
capacitats de cada territori.

En vigor des de l’1 de gener de 2016, la Comunitat Internacional disposa fins 
a l’any 2030 per assolir els ODS i fer efectiu tot el potencial transformador que hi 
ha darrera de l’Agenda 2030, el qual queda ben explicitat en el títol de la resolució 
de Nacions Unides que l’aprova: «Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al 
Desenvolupament Sostenible».

La resolució apunta que els governs han de dissenyar processos d’implementa-
ció que tinguin en compte les realitats, capacitats i nivells de desenvolupament dels 
respectius territoris, respectin les seves polítiques i prioritats. En resposta a aquesta 
crida, governs d’arreu del món estan fent l’exercici de localitzar els 17 ODS als seus 
respectius territoris.

Durant la tardor de 2015 la Generalitat de Catalunya va crear un grup de treball 
sobre l’Agenda 2030, integrat per secretaris generals i directors generals. Iniciat du-
rant la tardor de 2015, el 27 de setembre de 2016 el Consell Assessor per al Desen-
volupament Sostenible de Catalunya (CADS) va aprovar l’informe «L’Agenda 2030: 
transformar Catalunya, millorar el món», que identificava els reptes que el Govern 
havia d’abordar per assolir els ODS. L’informe compta amb les aportacions d’una 
seixantena d’experts, institucions acadèmiques i organitzacions de la societat civil.

L’any 2016 el Govern de Catalunya es va comprometre a través del Pla de Go-
vern per a la XI Legislatura a desenvolupar un pla nacional per a la implementació 
de l’Agenda 2030 i elaborar un sistema integrat d’objectius i indicadors per avaluar 
el nivell de compliment dels ODS.

El 14 de febrer de 2017 el Govern de Catalunya va aprovar formalment, a proposta 
del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i del conse-
ller de Territori i Sostenibilitat, l’inici del procés d’elaboració del Pla Nacional per a 
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l’aplicació de l’Agenda 2030, prenent com a referències l’informe del CADS i una pro-
va pilot que va fer el Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest pla, que tradueix 
els ODS i les fites de l’Agenda 2030 global en compromisos per al Govern de Cata-
lunya, té un caràcter absolutament interdepartamental i es troba en fase d’elaboració.

La resolució «Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupa-
ment Sostenible» reconeix també la funció essencial dels parlaments mitjançant la 
promulgació de legislació i l’aprovació de pressupostos, així com la funció de garan-
tir la rendició de comptes, en el compliment efectiu dels compromisos.

Aquest compromís dels parlaments es posa novament de manifest en l’informe 
del Secretari General de Nacions Unides titulat «Interaction between the United 
Nations, national parliaments and the Inter-Parliamentary Union», publicat el 14 de 
març de 2018, on es fa una crida expressa a la implicació activa dels parlaments i 
dels seus membres en la implementació de l’Agenda 2030.

Per tot això, el Parlament de Catalunya es compromet a: 
1. Integrar en la seva actuació legislativa els 17 Objectius Globals de Desenvolu-

pament Sostenible (ODS) i les 169 fites de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament 
Sostenible de Nacions Unides.

2. Crear un grup de treball dins de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència perquè estudiï com integrar i implantar els ODS al conjunt 
de l’activitat parlamentària i elabori un informe de conclusions que permeti fer-ne 
el seguiment.

3. Vetllar per l’impuls de l’Agenda 2030 en totes les associacions i grups de tre-
ball d’àmbit internacional i europeu dels quals forma part.

El Parlament insta el Govern, amb el suport del Consell Assessor per al Desen-
volupament Sostenible a: 

4. Tenir en compte l’Agenda 2030 en l’elaboració de totes les seves polítiques i a 
continuar amb els treballs d’elaboració del Pla Nacional per a l’Agenda 2030.

5. Elaborar el document de base d’un Acord Nacional per a l’Agenda 2030 a Ca-
talunya.

6. Impulsar una aliança d’actors público-privats que, havent subscrit l’Acord Na-
cional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, contribueixin a la localització a Catalunya 
dels Objectius Globals de Desenvolupament Sostenible a través de compromisos 
concrets al nostre país.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Ferran Civit i Martí, diputat, GP ERC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20691, 20702 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 20691)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (tram. 
302-00022/12).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i addició al punt 4 que quedaria redactat de la següent manera

4. Prioritzar l’Agenda 2030 en l’elaboració de totes les seves polítiques i a conti-
nuar amb els treballs d’elaboració del Pla Nacional per a l’Agenda 2030 en un temps 
màxim de tres mesos.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5 que quedaria redactat de la següent manera

5. Elaborar el document de base d’un Acord Nacional per a l’Agenda 2030 a Ca-
talunya abans de 3 mesos i definir un pla interdepartamental implicant a totes les 
conselleries amb línies estratègiques per l’assoliment de cadascun dels 17 objectius, 
amb un cronograma per la seva implementació.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7 que quedaria redactat de la següent manera

7. Integrar dins del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible repre-
sentants de cadascun dels grups representats al Parlament de Catalunya.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 8 que quedaria redactat de la següent manera

8. Realitzar una compareixença semestral per part de cadascun dels consellers 
a cadascuna de les comissions relacions amb el ODS: Comissió d’Afers Institucio-
nals, Comissió d’Economia i Hisenda, Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transaprencia; Comissió d’Ensenyament, Comissió de Territori; Comissió 
de Medi Ambient i sostenibilitat; Comissió de Salut; Comissió de Justicia; Comissió 
d’Empresa i Coneixement; Comissió de Treball, Afers Socials i Families, del grau 
d’assoliment dels objectius i del grau de compliment del cronograma fins l’any 2030.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 9 que quedaria redactat de la següent manera

9. Coordinar-se periòdicament amb el Govern d’Espanya respecte el grau de 
compliment del cronograma i assoliment dels ODS i emetre informes semestrals a 
les respectives comissions dels ODS que els hi pertoquen.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 20702)

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

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presen-
ta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (tram. 302-00022/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 4

4. Tenir en compte l’Agenda 2030 en l’elaboració de totes les seves polítiques i a 
continuar amb els treballs d’elaboració del Pla Nacional per a l’Agenda 2030 vetllant 
per la integració de forma transversal, del desenvolupament i la defensa dels drets 
de les dones i la diversitat sexual i de gènere.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Punt 26 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els plans 
exteriors d’emergència de les centrals nuclears
302-00023/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 20113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, J. Lluís Salvadó i Tenesa, diputat del Grup Par-

lamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre els plans exteriors d’emergència de les centrals nuclears (tram. 300-00029/12).

Moció
El debat nuclear té pendents molts reptes pendents d’afrontar fonamentals per 

al país: la generació de fonts d’energia alternatives per afrontar el tancament en els 
propers anys de les centrals nuclears, la gestió i emmagatzematge dels residus nu- 
clears, i la generació d’un teixit econòmic alternatiu als municipis de l’entorn  nu-
clear on avui moltíssima gent viu directa o indirectament de les centrals. No obstant, 
si algun dels reptes del debat nuclear arrossega una urgència històrica és la gestió 
dels plans d’emergència nuclear.

A Catalunya es troben 3 dels 7 reactors nuclears existents a l’Estat espanyol, 2 al 
municipi Ascó i 1 a Vandellós, on, des de l’accident succeït al 1989, hi ha un segon 
reactor fora de funcionament. Les centrals d’Ascó i Vandellós van ser dissenyades 
fa quaranta anys, quan els estàndards tecnològics de seguretat no eren els d’avui en 
dia, en una societat on l’exigència sobre el respecte al medi ambient i sobre la res-
ponsabilitat social de les empreses era molt inferior a la del segle xxi Vandellós i 
Ascó, a diferència de la resta de centrals nuclears de l’Estat ubicades en territoris 
despoblats, es troba en un territori on en període estival resideixen centenars de mi-
lers de persones dins del radi dels 20 quilòmetres. Moltes d’elles turistes sense la 
més mínima informació sobre les pautes d’actuació davant d’una emergència.

La catàstrofe de Fukushima del 2011 va posar en evidència una vegada més, 
no tan sols, la fi del paradigma de la seguretat nuclear, sinó que també va posar en 
evidència la incapacitat de les institucions per protegir a la població dels accidents 
nuclears, fins i tot, a un país com Japó amb àmplia experiència en la gestió de grans 
catàstrofes. A Fukushima, com també havia passat en accidents anteriors, es va ha-
ver d’evacuar i confinar a tota la ciutadania del radi dels primers 20 quilòmetres, i 
a molts dels residents fins a 50 quilòmetres de distància dels reactors accidentats.

L’accident de Fukushima va provocar que al 2014 el Consell de la Unió Europea 
modifiques la Directiva 2009/71/Euratom, incrementant les mesures i els criteris de 
seguretat de les instal·lacions nuclears, directiva que havia de transposar-se pels Estats 
afectats abans del 15 d’agost de 2017. L’Estat espanyol encara no ha transposat total-
ment aquesta directiva comunitària, ni ha incorporat els aprenentatges de Fukushi- ma 
al «Plan bàsico de emergencia nuclear (PLABEN 2004)» i al «Plan de Emergència 
Nuclear Exterior a las Centrales Nucleares de Ascó y Vandellós (PENTA  2009)».

L’aplicació efectiva dels plans d’emergència arrosseguen una mancança històrica 
d’infraestructures i recursos. Mancances que comencen per les pròpies instal·lacions 
del Centre de Coordinació Operativa del PENTA (CECOP); per la línia ferroviària 
R-15 amb les estacions tancades, amb accessos insuficients, i amb un manteniment 
de  la via inadequat; per la cobertura de les telecomunicacions als nuclis de pobla-
ció  de la Zona I i pels sistemes d’alerta i comunicació als ciutadans en emergències; 
per la manca d’operativitat de les estacions de classificació i descontaminació de la 
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població; per la manca d’instal·lacions mèdiques de descontaminació especialitzades 
de proximitat... Aquestes mancances són més notables als municipis que es troben 
entre els 10 i 20 quilòmetres de les centrals, als quals no se’ls ha dotat de les inver-
sions i mecanismes de protecció que ja disposen als municipis de l’actual Zona I en 
els àmbits de formació, informació, comunicació, confinament i evacuació.

Finalment destacar les mancances i incompliments del «Programa de Simula-
cres». El punt V.5 del PENTA, del Pla d’Emergència Nuclear Exterior a les Cen-
trals Nuclears d’Ascó i Vandellós, compromet a la Dirección de Protección Civil y 
Emergencias del Ministerio de Interior i al Consejo de Seguridad Nuclear a coor-
dinar «almenys, un simulacre general cada tres anys», quan en realitat només se’n 
va realitzar un al 1987. Tot i la realització de simulacres parcials de despatx, aquest 
fet impossibilita que es pugui comprovar l’eficàcia real del PENTA en la posada en 
pràctica de les mesures de protecció i de les actuacions d’emergència amb un simu-
lacre total amb mobilització d’operatius i recursos.

Davant la responsabilitat que el Govern de Catalunya i les administracions locals 
dels territori tenen sobre diversos dels grups d’actuació del PENTA, i de la gran ma-
joria de recursos que davant d’una emergència caldria mobilitzar: bombers, policia, 
personal sanitari i de serveis socials...

I davant del compromís que el Parlament de Catalunya assumeix sobre la segu-
retat de la població davant de situacions amb unes conseqüències tan severes, insta 
el Govern de la Generalitat a; 

1. Exigir al Govern de l’Estat que dugui a terme en la seva totalitat la transpo-
sició immediata de la Directiva 2014/87/EURATOM del Consell, de 8 de juliol de 
2014, per la que es modifica la Directiva 2009/71/EURATOM, per la que s’estableix 
un marc comunitari per a la seguretat nuclear de les instal·lacions nuclears.

2. Exigir al Ministeri d’Interior a que aprovi un nou Pla d’Emergència Nucle-
ar Exterior a les Centrals Nuclears d’Ascó i Vandellós (PENTA) adequant-lo a la 
Directiva 2014/87/EURATOM del Consell de la Unió Europea, ampliant la Zona 
I  (zona de mesures de protecció urgents) incorporant el municipis amb un nucli de 
població dins del radi comprès entre 10 i 20 quilòmetres des de la central nuclear.

3. Exigir al Govern de l’Estat a dotar als municipis amb nuclis de població com-
presos dins del radi de 20 quilòmetres dels mitjans i infraestructures necessàries 
per a desenvolupar en eficàcia les funcions establertes en els plans d’emergència, 
amb especial atenció en l’àmbit de les infraestructures de comunicació per facilitar 
l’evacuació de la població, de telecomunicacions per transmetre les comunicacions 
durant l’emergència, de distribució de les substancies per a la profilaxis radiològica 
i per facilitar el confinament i abastiment a la població confinada.

4. Exigir al Govern de l’Estat a desenvolupar les inversions necessàries a la línia 
ferroviària R-15 per a disposar d’unes infraestructures en estat òptim per a desenvo-
lupar les funcions de concentració i posterior evacuació de la població en una supo-
sada emergència nuclear.

5. Exigir al Govern de l’Estat la retirada del recurs d’inconstitucionalitat contra 
l’impost sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics aprovat pel Parlament 
de Catalunya, tenint present que una part dels seus ingressos són finalistes per mi-
llorar els sistemes de protecció dels municipis nuclears.

6. Exigir al Govern de l’Estat a acordar, per llei o conveni, a traslladar al depar-
tament d’Interior la direcció i gestió del pla d’emergència nuclear PENTA.

El Parlament es compromet a: 
7. Constituir una comissió d’estudi al Parlament de Catalunya sobre els plans 

d’emergència nuclear a les centrals d’Ascó i Vandellós i les mesures i infraestructu-
res necessàries.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; J. Lluís Salvadó i Tenesa, diputat, GP ERC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 20392, 20697, 20703, 20705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 20392)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre els plans exteriors d’emergència de les 
centrals nuclears (tram. 302-00023/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5

5. Instar al Govern de la Generalitat en el marc de les converses i negociacions ja 
establertes amb el govern de l’Estat a pactar la retirada del recurs d’inconstituciona-
litat contra l’impost sobre el risc mediambiental d’elements radiótóxics aprovat pel 
Parlament de Catalunya, tenint present que una part dels seus ingressos són finalis-
tes per millorar els sistemes de protecció dels municipis nuclears.

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

6. Negociar amb el govern de l’Estat, un conveni d’encomana de gestió del pla 
d’emergència nuclear PENTA.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 20697)

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

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre els plans exteriors d’emergència de les 
centrals nuclears (tram. 302-00023/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició

6 bis. Exigir al Govern de l’Estat el tancament de les centrals nuclears operatives 
a Catalunya en el moment en que expirin les autoritzacions d’explotació vigents. En 
el cas de Vandellós II el 2020 i en el cas de Ascó I i II el 2021.

6 ter. Exigir al Govern de l’Estat la presentació d’un nou Pla de Gestió dels Resi-
dus Radioactius per a la gestió dels residus fins a la finalització de les autoritzacions 
d’explotació.

6 quater. Exigir al Govern de l’Estat la presentació d’un Pla amb les actuacions 
necessàries per al seu desmantellament i la creació d’un Fons per al Desmantella-
ment que garanteixi que els operadors de les centrals nuclear realitzin les apor-
tacions necessàries per a cobrir els costos dels desmantellaments i de la gestió de 
residus, així com per als plans de desenvolupament econòmic i social dels territoris 
afectats pel desmantellament.
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6 quinquies. Exigir al Govern de l’Estat la participació de la Generalitat de Ca-
talunya en la gestió del Fons per al Desmantellament així com en l’elaboració i ges-
tió dels diferents plans de desenvolupament social i econòmic vinculats al tancament 
de les centrals nuclears ubicades a Catalunya.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 20703)

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

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els 
plans exteriors d’emergència de les centrals nuclears (tram. 302-00023/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 7

7. Constituir una comissió d’estudi al Parlament de Catalunya, integrada per un 
membre de cada grup i subgrup parlamentari, sobre els plans d’emergència nuclear 
a les centrals d’Ascó i Vandellòs i les mesures i infraestructures necessàries.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 20705)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre els plans exteriors d’emergència de les centrals nu-
clears (tram. 302-00023/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició del punt 1, que quedaria redactat de la següent manera

1. Exigir al Govern de l’Estat que dugui a terme en la seva totalitat la transposi-
ció immediata de Instar el Govern d’Espanya a transposar a l’ordenament jurídic 
espanyol la Directiva 2014/87/EURATOM del Consell, de 8 de juliol de 2014, per 
la que es modifica la Directiva 2009/71/EURATOM, per la que s’estableix un marc 
comunitari per a la seguretat nuclear de les instal·lacions nuclears, i que tenia com a 
data límit el passat 15 d’agost de 2017.

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

2. Instar el Ministeri d’Interior a aprovar els nous plans d’emergència PLABEN i 
PENTA, ja revisats pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN), que donen compliment 
a la Directiva 2014/87/Euratom.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació dels punts 3 i 4, que quedarien redactats de la següent manera

3. Instar el Govern d’Espanya a mantenir una estreta col·laboració amb els Ajun-
taments i el Govern de la Generalitat en allò referent al compliment del Pla d’Emer-
gència Exterior (PENTA) en l’establiment d’una estructura organitzativa amb una 
clara assignació de responsabilitats i de coordinació entre organismes de resposta, 
amb especial atenció a la informació a la població durant l’emergència, distribució 
de substàncies de profilaxis radiològica i abastiment a la població confinada.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 8, que quedaria redactat de la següent manera

8. Renovar els convenis entre la Generalitat de Catalunya i el Consell de Segure-
tat Nuclear (CSN) per tal d’actualitzar els plans d’emergència nuclear i donar com-
pliment a la Directiva 2014/87/Euratom.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP Cs
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Punt 27 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat 
viària
302-00024/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 20114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

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

d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la seguretat viària 
(tram. 300-00026/12).

Moció
Actualment estem patint un repunt de la mortalitat a les carreteres del nostre 

país i cal treballar per buscar els mecanismes que posin fi a aquesta realitat. Des de 
l’inici de l’any fins al mes d’octubre més de 150 persones han perdut la vida a les 
carreteres catalanes. Si comparem aquesta xifra en relació al 2017 la sinistralitat ha 
augmentat en un 20%.

Per Acord de Govern del 14 de gener de 2014, es va aprovar el Pla estratègic de se-
guretat viària de Catalunya 2014-2020 que estableix com a objectiu prioritari la reduc-
ció del 50% de víctimes mortals respecte del 2010, amb l’horitzó de l’ambiciós objectiu 
a l’any 2050 de cap víctima mortal ni ferit greu amb seqüeles permanents a Catalunya 
(visió zero). Actualment ens trobem lluny de l’objectiu 0 víctimes de l’any 2050. Un 
objectiu lloable i desitjable per a tothom però encara queda molta feina a fer

D’altra banda, el Pla de seguretat viària 2017-2019, aprovat per Acord de Govern 
de 27 de juny de 2017, concreta les accions a desenvolupar en aplicació dels objec-
tius estratègics i fixa una reducció del 45% de víctimes mortals respecte el 2010 a la 
finalització del període d’aplicació del Pla.

Les societats actuals són molt dinàmiques i canviants, així com també la mobi-
litat en les nostres carreteres, ciutats i pobles. Els canvis modals –com l’increment 
de l’ús de les bicicletes, de les motos elèctriques, dels patinets... etc–, la congestió 
del trànsit amb els consegüents problemes de contaminació atmosfèrica, l’ús com-
partit dels vehicles i l’aparició del cotxe connectat i autònom, són alguns dels rep-
tes a tenir en compte a l’hora d’establir la nova estratègia de seguretat viària per la 
pròxima dècada.

Actualment, els fabricants dels vehicles o ciclomotors inverteixen més en inno-
vació i seguretat proporcionant-nos una conducció més segura. La conducció res-
ponsable correspon en una última instància al conductor. Cal conscienciar a la ciu-
tadania de la seva coresponsabilitat per prevenir accidents.

Segons les darreres estadístiques les principals causes dels accidents són: un 
21% s’atribueix a una infracció de la norma de circulació, un 15 % a una errada del 
conductor, conduir per sobre de la velocitat indicada ha tingut un impacte del 13% 
de morts i el consum d’alcohol i drogues ha suposat un 5% de les morts a les carre-
teres catalanes.

Per tot lo exposat, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Continuar l’aplicació del pla de contenció amb controls policials a la xarxa 

viària catalana. Mantenir la coordinació de Mossos d’Esquadra i policies locals en 
la realització conjunta de campanyes preventives de controls intensius dels prin-
cipals factors de risc de l’accidentalitat com són: l’alcohol i/o drogues, velocitat, 
distraccions, seguretat passiva així com control de transports de viatgers i de mer-
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caderies i el control i protecció de les conductes de risc d’usuaris vulnerables de la 
mobilitat com motoristes, ciclistes i vianants i transport escolar.

2. Continuar impulsant accions de formació i d’educació viària per tal d’assolir 
l’objectiu 0 morts l’any 2050. Activitats de formació per a diferents col·lectius i al 
llarg de tot el cicle vital de les persones (monitors d’educació viària, professors i di-
rectors d’autoescoles, gestió dels cursos de recuperació de punts, parcs infantils de 
trànsit de bicicletes... etc.)

3. Aplicar mesures de minimització de la sinistralitat. És imprescindible una col-
laboració directa amb tots els agents implicats, especialment en l’àmbit educatiu, i 
amb els usuaris, per oferir material informatiu, que a més de continguts didàctics, 
ajudi a l’adquisició de les competències necessàries per a una mobilitat segura per a 
vianants, ciclistes, motoristes i altres usuaris de la via pública.

4. Impulsar projectes d’innovació i recerca tecnològica que han de contribuir a acon-
seguir una millor seguretat en l’àmbit de la mobilitat i ajudin a afavorir la implantació 
de noves tecnologies en les infraestructures així com del vehicle connectat i autònom

5. Continuar col·laborant amb les policies locals per realitzar tasques de control 
i vigilància cedint material per realitzar controls (etilòmetres, cinemòmetres, test de 
drogues) i tasques d’educació viària (cessió de parcs infantils de trànsit... etc.). Col-
laborar amb els municipis en la realització de plans locals de seguretat viària per 
tal de reduir els accidents de trànsit incrementar l’assessorament als municipis de 
Catalunya en matèria de seguretat viària.

6. Definir l’estratègia de seguretat viària per la dècada 2021-2030, en funció dels 
objectius que marqui la Unió Europea, i elaborar un nou Pla de Seguretat viària 
2020-2022 en coordinació amb els diferents departaments de la Generalitat i les ad-
ministracions locals, així com altres entitats públiques i privades.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20393, 20704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 20393)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, 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 la seguretat viària (tram. 302-00024/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 1 bis

1 bis. Per tal de garantir a les carreteres de la xarxa viària de Catalunya una 
presència real i efectiva de la Unitat de Trànsit de Mossos d’Esquadra, i donat el 
número de baixes per desmotivació que es dóna anualment a la dita unitat, es fa in-
dispensable la convocatòria de places internes de l’especialitat com es feia fa uns 
anys, en un número no menor a 250.
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 3.a

3.a) Elaborar un programa específic per a gent gran, donat que, sobre tot, en els 
accidents amb vianants en nuclis urbans resulten més afectades les persones grans.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 7

7. Elaborar un mapa de la sinistralitat en la xarxa de carreteres de Catalunya, i 
acompanyar-lo de les mesures de millora de les infraestructures viàries i de la pla-
nificació de les inversions necessàries.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 8

8. Elaborar amb les policies locals el mapa de sinistralitat de les ciutats de Ca-
talunya, establint plans de millora i inversions, conjuntament amb els ajuntaments, 
per reduir el nombre d’accidents als municipis.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 20704)

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la seguretat viària (tram. 302-00024/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició del punt 1, que quedaria redactat de la següent manera

1. Continuar l’aplicació del Dotar de més recursos el pla de contenció amb con-
trols policials a la xarxa viària catalana. Mantenir la coordinació de Mossos d’Es-
quadra i policies locals i la resta de forces i cossos de seguretat de l’Estat en la 
realització conjunta de campanyes preventives de controls intensius dels principals 
factors de risc de l’accidentalitat com són: l’alcohol i/o drogues, velocitat, distracci-
ons, seguretat passiva així com control de transports de viatgers i de mercaderies i 
el control i protecció de les conductes de risc d’usuaris vulnerables de la mobilitat 
com motoristes, ciclistes i vianants i transport escolar.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició del punt 2, que quedaria redactat de la següent manera

2. Continuar impulsant Augmentar en nombre i extensió territorial les accions de 
formació i d’educació viària per tal d’assolir l’objectiu 0 morts l’any 2050. Activitats 
de formació per a diferents col·lectius i al llarg de tot el cicle vital de les persones 
(monitors d’educació viària, professors i directors d’autoescoles, gestió dels cursos 
de recuperació de punts, parcs infantils de trànsit de bicicletes... etc.)
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

5. Continuar col·laborant amb les policies locals Crear un nou pla de col·labo-
ració dins els propers plans estratègics i de Seguretat Vial, que incloguin policies 
locals i altres forces i cossos de seguretat de l’Estat, per realitzar tasques de control 
i vigilància cedint material per realitzar controls (etilòmetres, cinemòmetres, test de 
drogues) i tasques d’educació viària (cessió de parcs infantils de trànsit... etc.). Col-
laborar amb els municipis en la realització de plans locals de seguretat viària per 
tal de reduir els accidents de trànsit i incrementar l’assessorament als municipis de 
Catalunya en matèria de seguretat viària.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Alfonso Sánchez Fisac, diputat, GP Cs
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Punt 28 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la garantia de 
l’exercici dels drets fonamentals a l’espai públic
302-00025/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 20115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la garantia de l’exercici dels drets fonamentals a l’espai públic (tram. 300-
00031/12).

Exposició de motius
L’ordenament democràtic amb què el conjunt dels espanyols ens hem dotat en 

els darrers quaranta anys, des que el 1978 el poble espanyol va constituir Espanya 
com un Estat social i democràtic de Dret, ens ha permès assolir uns estàndards de-
mocràtics plenament equiparables als de les democràcies del nostre entorn. Avui 
dia, quaranta anys desprès de la recuperació de les institucions democràtiques, tots 
els ciutadans podem gaudir d’una democràcia plena que està entre les més sòlides i 
madures del món.

Malauradament, els darrers anys hem tingut a Catalunya un seguit de governs 
autonòmics que, de forma progressiva i de ben segur fugint del fantasma que tenen 
a l’armari, la corrupció sistèmica i sistemàtica que ha estat una càrrega innegable 
per al creixement econòmic i per al desenvolupament eficaç dels principals serveis 
públics, han atacat continuadament la convivència, l’ordenament democràtic i les 
principals institucions, entre d’elles el propi Parlament de Catalunya.

Aquest Parlament, com a representant democràtic del conjunt dels ciutadans de 
Catalunya, no pot deixar de banda la defensa de la Constitució, l’Estatut d’Autono-
mia i les lleis que conformen el nostre ordenament democràtic i que són la garantia 
del lliure exercici del drets fonamentals i de les llibertats públiques.

És per això que el Grup Parlamentari de Ciutadans, com a grup majoritari 
d’aquesta cambra parlamentària i en defensa dels drets i de les llibertats del conjunt 
dels catalans, presenta aquesta

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir la neutralitat de l’Administració autonòmica i de les entitats i serveis 

públiques que en depenen en les seves relacions quotidianes amb els ciutadans. El 
Govern ha de mantenir les instal·lacions en que desenvolupa la seva tasca adminis-
trativa i de govern lliure de qualsevol simbologia partidista.

2. Garantir la neutralitat dels funcionaris públics en la prestació de serveis als 
ciutadans i evitar que aquests puguin patir ingerències polítiques com l’assenyala-
ment, la convocatòria durant la jornada laboral i en els seus centres de treball a ad-
herir-se a manifestacions o reunions de caire polític. El Govern ha d’evitar que els 
alts càrrecs polítics promoguin i emparin ingerències polítiques en l’activitat quo-
tidiana dels cossos funcionarials, i en particular, en el Cos de Mossos d’Esquadra.

3. Garantir la llibertat de moviment i el dret al treball del conjunt dels ciutadans 
de Catalunya i vetllar per la seguretat en totes les vies de comunicació. En aquest 
sentit, ha de garantir la mobilitat i l’accés als llocs de treball i els centres de  pro-
ducció, evitant el tall indiscriminat de carreteres, autovies, autopistes, línies  de 
ferrocarril, carrers i vies d’accés a les principals ciutats, la ocupació d’estacions i 
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de qualsevol infraestructura que pugui posar en perill o impedir que els ciutadans 
que vulguin o necessitin desenvolupar la seva vida quotidiana amb normalitat restin 
afectats per l’acció arbitrària de qualsevol tipus de grup organitzat. A més el Govern 
de la Generalitat ha de impedir l’ús de qualsevol instal·lació, pont o viaducte de les 
infraestructures vials, o de qualsevol espai pròxim i visible des d’aquesta xarxa vial, 
per a fer qualsevol mena de publicitat o propaganda, sigui o no partidista.

4. Garantir el manteniment de l’ordre públic exercint les facultats legals neces-
sàries en aplicació de criteris tècnics i policials i no pas criteris polítics, així com 
practicar les diligencies necessàries (identificació, detenció i declaració) per garantir 
que els responsables de l’alteració de l’ordre públic responguin per les infraccions 
administratives o penals que hagin pogut cometre.

5. Retre comptes davant al Parlament de Catalunya en relació a: 
a. les accions atribuïbles als autoanomenats «Comitès de Defensa de la Repúbli-

ca», en què consti el lloc, la data i l’hora d’inici i final de cadascuna de les accions, 
el nombre de persones que hi hagin participat en cada cas, el nombre d’efectius po-
licials de la Policia de la Generalitat-Cos Mossos d’Esquadra que hi hagin intervin-
gut i les diverses unitats orgàniques policials que hagin participat en el control de 
cadascuna de les accions. 

b. les diligències policials obertes amb motiu de cadascuna de les accions dels 
autoanomenats «Comitès de Defensa de la República», en què consti el nombre de 
persones identificades en cada cas i el nombre de detencions, si escau, amb indica-
ció dels jutjats en què s’hagin presentat les corresponents denúncies derivades de les 
diligències policials practicades.

6. Garantir el dret a la llibertat d’expressió en l’àmbit privat o en les activitats 
privades, encara que es puguin desenvolupar en espais públics, tot preservant aquest 
espais de l’ús arbitrari i continuat per part d’entitats i/o organitzacions de qualsevol 
mena en que en vulguin fer un ús partidista.

7. Garantir el dret de reunió i de manifestació de conformitat amb l’ordenament 
democràtic. En aquest sentit, impedir i desautoritzar qualsevol tipus de contramani-
festació o qualsevol convocatòria que tingui com a principal finalitat evitar o impe-
dir el dret de reunió i de manifestació, reconegut i atorgat per l’autoritat governativa, 
conforme a dret.

8. Concertar amb l’Ajuntament de Barcelona l’ús de l’espai públic de la Plaça de 
Sant Jaume, en què s’ubiquen el Palau de la Generalitat i el propi Ajuntament, per tal 
d’evitar la ocupació il·legal de la via pública i en qualsevol cas, no permetre la lliure 
acampada per part de cap persona i/o col·lectiu.

9. Garantir la col·laboració lleial i eficaç amb la resta de les administracions pú-
bliques i els Cossos i Forces Policials de l’Estat. En aquest sentit, és imprescindible 
la lleialtat institucional mútua amb el Govern d’Espanya, per tal d’assegurar les mi-
llors condicions de servei per a tots els ciutadans de Catalunya.

10. Vetllar perquè tots els nivells administratius dependents de la Generalitat 
col·laborin amb lleialtat i eficàcia amb els jutges i tribunals, sempre que els sigui 
requerit.

11. Informar sobre les instruccions donades pel Departament d’Interior al Cos de 
Mossos d’Esquadra per donar íntegre compliment al principi de neutralitat en l’espai 
públic mitjançant la immediata i urgent retirada de tots els símbols partidistes o vin-
culats a opcions polítiques no compartides per tots els ciutadans (pancartes, llaços, 
estelades, creus, etc.) que es troben col·locats actualment en aquest espai públic amb 
vocació de permanència indefinida.

12. Suprimir l’Oficina de Drets Civils i Polítics.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 20394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 20394)

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 la garantia de l’exercici dels drets fo-
namentals a l’espai públic (tram. 302-00025/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 2

2. Garantir la neutralitat dels funcionaris públics en la prestació de serveis als 
ciutadans i evitar que aquests puguin patir ingerències polítiques com l’assenyala-
ment, la convocatòria durant la jornada laboral i en els seus centres de treball a ad-
herir-se a manifestacions o reunions de caire polític. El Govern ha d’evitar que els 
alts càrrecs polítics promoguin i emparin ingerències polítiques en l’activitat quo-
tidiana dels cossos funcionarials, i en particular, en el Cos de Mossos d’Esquadra.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 3

3. Garantir la llibertat de moviment i el dret al treball del conjunt dels ciuta-
dans de Catalunya i vetllar per la seguretat en totes les vies de comunicació. En 
aquest sentit, ha de garantir la mobilitat i l’accés als llocs de treball i els centres de 
producció, evitant el tall indiscriminat de carreteres, autovies, autopistes, línies de 
ferrocarril, carrers i vies d’accés a les principals ciutats, la ocupació d’estacions i 
de qualsevol infraestructura que pugui posar en perill o impedir que els ciutadans 
que vulguin o necessitin desenvolupar la seva vida quotidiana amb normalitat restin 
afectats per l’acció arbitrària de qualsevol tipus de grup organitzat. A més el Govern 
de la Generalitat ha de impedir l’ús de qualsevol instal·lació, pont o viaducte de les 
infraestructures vials, o de qualsevol espai pròxim i visible des d’aquesta xarxa vial, 
per a fer qualsevol mena de publicitat o propaganda, sigui o no partidista.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5.a

a. Les manifestacions, concentracions i accions atribuïbles a organitzacions o 
grups informals de qualsevol mena, comunicades o no, o celebrades sense convo-
catòria formal per cap grup o organització, en les quals s’hagin produït incidents 
violents, agressions, alteracions de l’ordre públic o risc per a la seguretat pública, 
des del dia 1 de gener de 2017 fins l’actualitat. L’esmentada relació haurà de fer ex-
pressa indicació del lloc, la data i l’hora d’inici i final de cadascuna de les manifes-
tacions, concentracions i accions, el nombre de persones participants, la ubicació i 
hora dels incidents o agressions registrats, el nombre aproximat de persones respon-
sables de cadascun dels incidents o agressions, la naturalesa dels fets ocorreguts, 
els perjudicis personals o materials ocasionats, el nombre d’efectius policials de la 
Policia de la Generalitat-Cos de Mossos d’Esquadra que hi hagin intervingut i les 
diverses unitats orgàniques policials que hagin participats en cadascuna de les ac-
cions, concentracions o manifestacions.
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5.b

b. La relació de les diligències policials obertes amb motiu de cadascuna de les 
manifestacions, concentracions o accions abans esmentades, en què consti el nom-
bre de persones identificades en cada cas i el nombre d’identificacions i detencions, 
si escau, amb indicació dels jutjats en què s’hagin presentat les corresponents de-
núncies derivades de les diligències policials practicades.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6. Promoure un ús de l’espai públic que faci compatible el dret a la llibertat d’ex-
pressió, reunió i manifestació, amb la preservació del seu necessari pluralisme.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units
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