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Comissió d’Economia i Hisenda

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre les herències intestades. Tram. 250-00279/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 126, 74; esmenes: BOPC 161, 8).

2. Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les disposicions legals en 
matèria de tributs propis de la Generalitat. Tram. 250-00357/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 148, 9).

3. Proposta de resolució sobre la presència de l’aranès al web de tràmits de la Ge-
neralitat. Tram. 250-00410/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 33; 
esmenes: BOPC 230, 5).

4. Proposta de resolució sobre l’accés telefònic als números de suport de la Genera-
litat. Tram. 250-00416/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text pre-
sentat: BOPC 189, 39).

5. Proposta de resolució sobre l’adequació de la regulació de la contractació pública 
per a afavorir la concurrència de petites i mitjanes empreses. Tram. 250-00439/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 194, 19; esmenes: BOPC 230, 5).

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la repercussió econò-
mica i financera en els pressupostos de la Generalitat de la retirada de la concessió 
de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a Acciona. Tram. 354-00040/12. José María Cano 
Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de ses-
sió informativa.

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la retallada de recursos 
al Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a rehabilitacions i ajuts al lloguer. Tram. 
354-00057/12. David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

8. Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Collell, president de l’Autoritat 
Catalana de la Competència, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi 
sobre la indiciària implicació de l’Autoritat Catalana de la Competència en el marc de 
l’operació Petrum. Tram. 356-00246/12. José María Cano Navarro, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hi-
senda perquè informi sobre la indiciària implicació d’Infraestructures de la Generalitat 
de Catalunya en l’operació Petrum. Tram. 356-00247/12. José María Cano Navarro, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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10. Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Hisenda davant la Comissió d’Eco-
nomia i Hisenda perquè presenti l’estudi sobre els beneficis fiscals i les possibilitats 
de futur amb relació a l’eliminació dels regressius. Tram. 356-00289/12. Alícia Romero 
Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, David Cid Colomer, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les herències intestades
250-00279/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 8445 i 8913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les herències in-
testades, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El passat dia 9 de maig, el DOGC va anunciar la subhasta pública a l’alça de béns 

immobles patrimonials procedents d’herències intestades adquirides per la Gene-
ralitat de Catalunya. Entre els béns subhastats, d’acord amb les descripcions publi-
cades, hi ha habitatges i solars que tant per emplaçament com per característiques 
tipològiques podrien servir per cobrir la necessitat d’habitatge social.

Tenint en compte la necessitat objectiva d’ampliar el parc destinat a lloguer so-
cial, seria raonable que aquest tipus de béns adquirits per la Generalitat de Catalu-
nya fossin destinats a donar compliment als objectius recollits a la legislació autonò-
mica vigent en matèria d’habitatge. La Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge estableix 
com a objectiu disposar d’un parc mínim d’habitatge destinat a polítiques socials del 
15% sobre el total. Passats deu anys de la seva aprovació, el parc públic d’habitatges 
no arriba a ser ni tan sols el 2% del total. Aquestes xifres tan baixes son el resultat 
d’unes polítiques d’habitatge completament desencertades, com es pot observar quan 
comparem amb els indicadors en matèria d’habitatge de què disposen a altres comu-
nitats autònomes. Així, mentre el Govern de la Generalitat de Catalunya gestiona un 
parc públic de 15.255 habitatges, la Junta d’Andalusia gestiona un parc públic de prop 
de 80.000 habitatges. Es necessari, per tant, reorientar les polítiques públiques en ma-
tèria d’habitatge per tal de poder assolir els objectius establerts a la legislació vigent.

En aquest sentit, l’administració autonòmica catalana no hauria de perdre cap 
ocasió d’ampliar el parc públic d’habitatge. I el manteniment de la titularitat pública 
dels béns immobles patrimonials adquirits per la Generalitat de Catalunya a través 
de les herències intestades pot ser una oportunitat per tal d’assolir aquest objectiu.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Incorporar al parc públic d’habitatges aquells habitatges i solars d’ús residen-

cial que hagin estat adquirits per la Generalitat de Catalunya a partir de les herènci-
es intestades i es trobin ubicats a municipis de Catalunya d’alta demanda acreditada, 
alta pressió de preus, i característiques tipològiques i urbanístiques coincidents amb 
els programes funcionals d’habitatge públic o protegit.

2. Destinar els ingressos obtinguts per part de la Generalitat de Catalunya per 
les subhastes dels bens procedents d’herències intestades que no encai-xen amb les 
característiques assenyalades al punt anterior a projectes d’ampliació del parc públic 
d’habitatge.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 16749 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 25.09.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 16749)

Esmena 1
GP Republicà, Junts per Catalunya (1)

De modificació i supressió
1. Incorporar al parc públic d’habitatge aquells habitatges i solars d’ús residen-

cial que hagin estat adquirits per la Generalitat a partir de les herències intestades i 
es trobin ubicats a Destinar, preferentment, al compliment de polítiques d’habitatge 
social en els municipis de Catalunya d’alta demanda acreditada d’emergència social, 
alta pressió de preus, i o amb característiques tipològiques i urbanístiques coinci-
dents amb els programes funcionals d’habitatge públic o protegit.,les finques urba-
nes que hagin estat adquirides per la Generalitat per herència intestada, de forma 
directe, aquelles que siguin aptes i viables per aquests finalitats o, de forma indirec-
te, reinvertint el producte de laseva venda.

Esmena 2
GP Republicà, Junts per Catalunya (2)

De modificació i supressió
2. Destinar els ingressos obtinguts per part de la Generalitat de Catalunya per 

les subhastes dels béns procedents d’herències intestades que no encaixen amb les 
característiques assenyalades al punt anterior a projectes d’ampliació del parc pú-
blic d’habitatge els imports obtinguts de la liquidació de les herències intestades a 
finalitats de l’estat del benestar: socials, assistencials i culturals, habitatge social, 
d’acord amb la legalitat vigent.
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les 
disposicions legals en matèria de tributs propis de la Generalitat
250-00357/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13855 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
aprobación de un texto refundido de las disposiciones legales en materia de tributos 
propios de la Generalitat, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Economia i 
Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
A lo largo de los últimos años, la Comunidad Autónoma de Cataluña ha veni-

do ejerciendo su potestad legislativa en materia tributaria dentro del marco que la 
Constitución Española y la Ley 22/2009 por la que se regula el Sistema de Finan-
ciación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común.

Fruto de esa potestad, la Generalitat ha aprobado diferentes impuestos propios 
que han sido revisados y modificados año tras año, provocando una dispersión que 
disminuye la necesaria seguridad jurídica que debe inspirar las relaciones de la Ad-
ministración Tributaria con los contribuyentes y el resto de entidades.

Para abundar en una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento y la gestión 
de los tributos y así garantizar el principio de seguridad jurídica, la Administración 
debe facilitar la información al contribuyente y entidades de forma rigurosa, ágil y 
actualizada, evitando la dispersión y falta de actualización de las diferentes normas 
tributarias.

Con el objetivo de reducir el número y la dispersión de las disposiciones nor-
mativas, a la vez que contribuir a la simplificación administrativa, las comunidades 
autónomas han elaborado textos refundidos que suponen una importante mejora 
del sistema tributario, siendo esta una asignatura pendiente en el caso de Cataluña. 
Estos textos refundidos facilitan a los ciudadanos el conocimiento de las normas 
fiscales, al estar recopiladas en un solo texto normativo, de manera que cualquier 
modificación que se efectúe deja de tratarse como una reforma separada del resto y 
pasa a ser una reforma de la Ley que contiene el texto refundido, por lo que siempre 
contará con una versión consolidada a disposición de los ciudadanos.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
Elaborar y presentar ante el Pleno para su aprobación, en el plazo máximo de 6 

meses, un Texto Refundido de las Disposiciones Legales en materia de tributos pro-
pios de la Generalitat de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 3 de septiembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; José María Cano Navarro, diputado, GP Cs
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la presència de l’aranès al web de 
tràmits de la Generalitat
250-00410/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 19370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Héctor Amelló Montiu, diputat, Javier Rivas 

Escamilla, diputat, Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la presència de l’aranès a la web 
de tràmits de la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La passada legislatura, a la sessió de la Comissió de Cultura tinguda el dia 3 de 

maig de 2017, es va aprovar la resolució 627/XI amb el text següent: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir que en un termini de sis mesos, la pàgina web de tràmits de la Gene-

ralitat (http://web.gencat.cat/ca/tramits) ofereixi les mateixes opcions en qualsevol 
de les llengües oficials de Catalunya, i també en anglès per als tràmits que poden 
tenir repercussió en persones que no parlen cap de les llengües oficials.

b) Respectar la preferència lingüística expressada per l’usuari en la redirecció 
cap a altres pàgines web de la Generalitat, si la pàgina de destí disposa de versió en 
l’idioma prèviament seleccionat.»

La pàgina de tràmits de la Generalitat oferia 23 temes en la seva versió en català o 
en castellà, 20 temes en la seva versió en anglès i únicament una a la versió en aranès.

A data d’avui la situació en català i castellà segueix sent la mateixa, s’han reduït 
a 16 els temes que estan disponibles en anglès i s’han incrementat a 6 els tràmits 
disponibles en aranès, cosa que resulta clarament insuficient, especialment si tenim 
en compte que han transcorregut 16 mesos des que aquest Parlament va instar al 
Govern a corregir aquesta situació totalment incompatible amb la co-oficialitat de 
l’aranès no només a la Vall d’Aran, sinó també a tot Catalunya.

Així mateix segueix sense corregir el que fa referència a la preferència lingüísti-
ca de l’usuari demanada al punt b) de l’esmentada resolució.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir que, en un termini de sis mesos, la pàgina web de tràmits de la Ge-

neralitat (http://web.gencat.cat/ca/tramits) ofereixi les mateixes opcions en qualsevol 
de les llengües oficials de Catalunya (català, castellà i aranès), i també en anglès per 
als tràmits que poden tenir repercussió en persones que no parlen cap de les llen-
gües oficials.

b) Respectar la preferència lingüística expressada prèviament per l’usuari en la 
redirecció cap a altres pàgines web de la Generalitat, si la pàgina de destinació dis-

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://web.gencat.cat/ca/tramits
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posa de versió en l’idioma seleccionat a la pàgina web de tràmits de la Generalitat 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Héctor Amelló Montiu, Martín Eusebio Barra 

López, Javier Rivas Escamilla, diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23783 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 19.12.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 23783)

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

a) Garantir que, en un termini de sis mesos, Incorporar progressivament la pàgi-
na web de tràmits de la Generalitat (http://web.gencat.cat/ca/tramits) noves traduc-
cions per tal que s’ofereixi les mateixes opcions en qualsevol de les llengües oficials 
de Catalunya (català, castellà i aranès), i també en anglès per als tràmits que poden 
tenir repercussió en persones que no parlen cap de les llengües oficials, d’acord amb 
les disponibilitats pressupostaries.
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’accés telefònic als números de suport 
de la Generalitat
250-00416/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 19401 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, Dimas Gra-

gera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo estable-
cido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propues-
ta de resolución sobre el acceso telefónico a los números de soporte de la Generalitat 
de Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals i Ad-
ministració Pública, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Durante la legislatura anterior, se aprobó la Resolució 343/XI del Parlament de 

Catalunya, sobre l’eliminació dels números telefònics de tarifació especial 902 en la 
comunicació corporativa de la Generalitat con el voto favorable de todos los grupos, 
por la que se instaba al Govern a clausurar sus teléfonos con marcación 902 por su 
innecesario coste añadido para los ciudadanos.

En la actualidad y a modo de ejemplo en la web del Centre d’Atenció a l’Usuari 
del Consorci AOC se encuentra: 

Pots contactar amb el nostre Centre d’Atenció a l’Usuari a través dels següents 
telèfons tot i que et recomanem, per tal d’evitar-te esperes innecessàries, fer servir el 
formulari de contacte, mitjançant el botó «obre una petició», que trobaràs a la part 
superior dreta d’aquesta mateixa pàgina: 

– 900 90 50 90
– 902 90 10 80*
– 93 272 25 01 (trucades des de l’exterior de l’estat)
Los números con prefijo 900 y 902 ambos son virtuales, no geográficos, y en 

realidad redireccionan hacia un teléfono provincial, seguramente hacia un prefijo 93 
de Barcelona. La diferencia radica en que el 900 es gratuito y el 902 de pago aña-
dido, por lo que, lógicamente, existiendo la primera opción parece inverosímil que 
alguien utilice el de pago, pero constatamos que hay gente que lo hace ante la impo-
sibilidad de respuesta en el número con prefijo 900 pero sí en el número con prefijo 
902, lo que va en contra del mandato parlamentario aprobado la pasada legislatura.

Por otra parte, la información que acompaña al número 93 272 25 01, que se 
anuncia para trucades des de l’exterior de l’estat, es erróneo al tratarse del formato 
adecuado para llamar desde el interior de España. Desde el exterior el número co-
rrecto a publicitar sería el 34 93 272 25 01, precedido del 34, número de acceso in-
ternacional de España (como Estados Unidos tiene el 1 o Francia el 33), único para 
todo el país incluida Cataluña.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Retirar de todas las páginas web de la Generalitat la opción de llamada a tra-

vés de un número telefónico con prefijo 902, tal y como ya se aprobó en la «Reso-
lució 343/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’eliminació dels números telefònics 
de tarifació especial 902 en la comunicació corporativa de la Generalitat» de la le-
gislatura anterior.
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2. Optimizar los servicios de respuesta a través del teléfono 93 272 25 01 o simi-
lares y mejorar el servicio de atención al ciudadano, corrigiendo las informaciones 
erróneas que actualmente se acompañan a él.

Palacio del Parlamento, 15 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Dimas Gragera Velaz, Javier Rivas Escami-

lla, diputados, GP Cs
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’adequació de la regulació de la 
contractació pública per a afavorir la concurrència de petites i 
mitjanes empreses
250-00439/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 20127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre 
la adecuación de la regulación de la contratación pública para favorecer la entrada 
de las pequeñas y medianas empresas, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pa-

sado 9 de marzo, supone una nueva forma de entender la contratación para toda la 
Unión Europea, que favorece la concurrencia de las pymes e implica un cambio de 
modelo en la licitación pública.

A pesar de los cambios legislativos, nos encontramos con que todavía hoy los 
concursos públicos de la Generalitat incluyen a menudo cláusulas restrictivas de di-
fícil justificación. Estas cláusulas discriminan sin motivo a muchas empresas (sobre 
todo pequeñas y medianas) con capacidad suficiente para realizar los trabajos y li-
mitan la posible competencia en perjuicio de la ciudadanía.

Por ejemplo, nos encontramos con múltiples concursos de obras menores, que 
afectan a los trabajos de reparación y mantenimiento de los centros de enseñanza 
en Cataluña, que quedan desiertos. Esta situación lleva a que no se pueda desarro-
llar la actividad escolar con las garantías necesarias y preceptivas para el alumnado.

Por lo tanto, urge una revisión y modificación del modelo de contratación de 
obra pública catalán que se adapte tanto a la Ley general, como a la normativa eu-
ropea con el objetivo de simplificar los procedimientos, eliminar la arbitrariedad 
apostando por una mayor discrecionalidad técnica al amparo de criterios sociales, 
medioambientales, de innovación y desarrollo, en aras de una mayor objetividad, 
motivación y justificación de las decisiones.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. La revisión de las cláusulas utilizadas en las licitaciones de la Generalitat con 

el objeto de eliminar aquellas que puedan excluir de los concursos a empresas capa-
citadas para las obras o servicios requeridos, prestando especial atención a facilitar 
la entrada de pymes.

2. Desarrollar los procedimientos técnicos que reduzcan las trabas administrati-
vas para la presentación de la documentación y tramitación de expedientes.

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Luz Guilarte Sánchez, Sonia Sierra 

Infante, diputadas, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 23875 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 19.12.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 23875)

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

1. La revisión de las Incorporar cláusulas utilizadas en las licitaciones de la Ge-
neralitat con el objeto de eliminar aquellas que puedan excluir de los concursos a 
empresas capacitadas para las obras o servicios requeridos, prestando especial aten-
ción a facilitar la entrada de pymes d’afavorir la concurrència de petites i mitjanes 
empreses.
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