PLE
DOSSIER
Sessió 24, dimecres 6 de febrer de 2019
Primera part

ORDRE DEL DIA
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (article 49.2
del Reglament)
3. Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del
Consell Comarcal del Barcelonès. Tram. 202-00034/12. Comissió d’Afers Institucionals. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 249, 24).
4. Decret llei 1/2019, del 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic, en
matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària. Tram. 203-00009/12.
Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei
(text presentat: BOPC 240, 13).
5. Projecte de llei d’ordenació del litoral. Tram. 200-00007/12. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 200, 27).
6. Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria
de tributs cedits per l’Estat. Tram. 202-00031/12. Grup Parlamentari de Ciutadans.
Debat de totalitat (text presentat: BOPC 206, 15).
7. Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la
normativa legal vigent en matèria de tributs cedits. Tram. 202-00032/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 206, 16).
8. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la gent gran. Tram. 300-00075/12. Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques del coneixement. Tram. 300-00076/12.
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
10. Interpel·lació al Govern sobre el turisme. Tram. 300-00077/12. Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya. Substanciació.
11. Interpel·lació al Govern sobre els papers de Salamanca. Tram. 300-00078/12. Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
12. Interpel·lació al Govern sobre les prioritats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a les polítiques socials. Tram. 300-00079/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre les garanties jurídiques dels processos judicials.
Tram. 300-00080/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
14. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut. Tram. 300-00081/12. Grup
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
15. Interpel·lació al Govern sobre les negociacions ocultes entre el president de la Generalitat i el president del Govern d’Espanya. Tram. 300-00082/12. Grup Parlamentari
de Ciutadans. Substanciació.
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16. Interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària. Tram. 300-00083/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació pública. Tram. 302-00054/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i
votació.
18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política universitària i de
recerca. Tram. 302-00055/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.
19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actituds negacionistes
que posen en perill els drets de les dones. Tram. 302-00056/12. Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya. Debat i votació.
20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el procés separatista i les
seves conseqüències per a tots els catalans. Tram. 302-00057/12. Grup Parlamentari
de Ciutadans. Debat i votació.
21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana. Tram.
302-00058/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any de
legislatura pel que fa a drets, autodeterminació, repressió i fracàs del diàleg amb l’Estat. Tram. 302-00059/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació
Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple
SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 6 DE FEBRER DE 2019, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els centres especials
de treball. Tram. 310-00107/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les explicacions a
l’exterior sobre el judici a l’independentisme. Tram. 310-00108/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema de protecció de la infància i l’adolescència. Tram. 310-00103/12. Carlos Carrizosa Torres, del
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els projectes lingüístics dels centres educatius. Tram. 310-00104/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis de seguretat dels alts càrrecs de la Generalitat. Tram. 310-00105/12. Carlos Carrizosa Torres,
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el protocol de les violències sexuals en els espais de lleure. Tram. 310-00101/12. Albert Batet i Canadell,
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la commemoració de la mort fa deu anys de l’occitanista Robèrt Lafont. Tram. 310-00102/12.
Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en els desnonaments. Tram. 310-00106/12. Carles Riera Albert, del
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.
9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur del Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts. Tram. 310-00100/12. Eva Granados Galiano,
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva estratègia en
matèria d’habitatge. Tram. 310-00109/12. Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
Preguntes al president de la Generalitat

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
la situació política. Tram. 317-00058/12. Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
la situació política. Tram. 317-00061/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
la situació política. Tram. 317-00057/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari 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. 317-00060/12. 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
l’actualitat política. Tram. 317-00059/12. 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. 317-00056/12. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari 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 específiques

Comissió de Peticions (CP)
President:
Santi Rodríguez i Serra (SP PPC)
Vicepresident:
Javier Rivas Escamilla (GP Cs)
Secretària:
Rut Ribas i Martí (GP ERC)
Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics (CEDCP)
President:
Ernest Maragall i Mira (GP ERC)
Vicepresident:
Lucas Silvano Ferro Solé (GP CatECP)
Secretari:
Francesc de Dalmases i Thió (GP JxCat)
Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida
de la Gent Gran (CEPMIQUAG)
Presidenta:
Carmen de Rivera i Pla (GP Cs)
Vicepresidenta:
Najat Driouech Ben Moussa (GP ERC)
Secretària:
Eva Granados Galiano (GP PSC-Units)
Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC)
President:
Antonio Espinosa Cerrato (GP Cs)
Vicepresident:
Francesc Viaplana Manresa (GP 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’Investigació sobre el Projecte Castor (CIPC)
President:
Ferran Civit i Martí (GP ERC)
Vicepresident:
Narcís Clara Lloret (JxCat)
Secretari:
Lucas Silvano Ferro Solé (GP CatECP)
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Punt 3 | Debat i votació del dictamen de la Comissió
Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00034/12
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’AFERS INSTITUCIONALS

Al president del Parlament

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 30 de gener de
2019, ha estudiat el text de la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de
Catalunya i de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 202-00034/12),
l’informe de la ponència i les esmenes presentades pels grups parlamentaris.
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del Parlament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir
el dictamen següent:
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
Preàmbul

La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, modifica l’article 5 del text refós
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
4/2003, del 4 de novembre, i determina que qualsevol modificació de les demarcacions comarcals s’ha de fer per llei, excepte quan es tracti de modificacions que afectin parts de termes municipals i siguin conseqüència de la modificació dels límits
dels corresponents termes municipals. D’aquesta manera, es constata la voluntat del
Parlament de Catalunya que el mapa comarcal de Catalunya es determini per llei.
Simultàniament s’aprova la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, que es configura com un ens local supramunicipal de caràcter territorial integrat pels municipis de la conurbació de Barcelona a què fa referència l’article 2 de la dita llei, entre els quals hi ha vinculacions econòmiques i socials que fan
necessària la planificació de polítiques públiques i la implantació de serveis d’una
manera conjunta, i en els quals hi ha integrats els municipis que conformen la comarca del Barcelonès.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les competències que li atribueix la
Llei 31/2010, les que li poden atribuir altres lleis i, amb l’acceptació prèvia, les que
li deleguen els municipis i altres administracions; mentre que els consells comarcals
del seu àmbit territorial exerceixen les competències i les funcions pròpies que no
s’atribueixen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
D’altra banda, el Consell Comarcal del Barcelonès es constitueix el 9 de març de
1988, i ha exercit les competències que li són pròpies, a l’empara del text refós de la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya. Durant gairebé trenta anys d’història,
el Consell Comarcal ha exercit competències d’ordenació del territori, ha gestionat
serveis socials, esportius i de l’àmbit de l’ensenyament, ha impulsat activitats i programes dirigits als joves, ha creat el Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Companyia, ha fet obres de regeneració i millora urbanística, ha promogut i gestionat habitatges amb protecció oficial, estacionaments urbans i dotacions públiques, i ha dut
a terme funcions clau per al territori, com ara el desenvolupament de la Ronda Verda i el manteniment integral de les rondes de Barcelona. No obstant això, no es pot
desconèixer la realitat de la superposició de funcions, activitats i serveis del Consell
Comarcal del Barcelonès i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ja que tots els municipis del Consell Comarcal estan inclosos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Paral·lelament, la reforma de l’organització territorial i de l’àmbit local a Catalunya és una de les prioritats del Govern de la Generalitat, amb què s’ha de donar resDossier
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posta a les necessitats dels governs locals de Catalunya i, simultàniament, reestructurar els diferents nivells d’administració que hi ha a Catalunya, sota els paràmetres
de racionalització, simplificació, eficiència, diferenciació, cohesió i sostenibilitat.
En data del 15 de març de 2017, els òrgans de govern del Consell Comarcal del
Barcelonès aproven una moció que insta la Generalitat i el Parlament a iniciar el
procediment de supressió de la institució, per la qual cosa cal adoptar les mesures
normatives necessàries per a donar cobertura a aquesta situació i, simultàniament,
garantir l’exercici de les competències que li són pròpies.
Ara bé, el procés de traspàs de les funcions i competències del Consell Comarcal
del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats per la supressió hauria d’estar presidit pels principis de garantia a la ciutadania,
en favor del perfeccionament, la racionalització i la sostenibilitat de tots els serveis
i activitats que actualment presta l’Administració comarcal per tal de contribuir a
la millora de la qualitat de vida de les més de dos milions de persones que viuen al
territori, tot garantint al mateix temps els drets dels treballadors comarcals i dels
organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats per la supressió, a
l’empara de l’article 44 de l’Estatut dels treballadors.
Per imperatiu legal, cal una norma amb rang de llei que reguli la supressió del
Consell Comarcal del Barcelonès i, alhora, garanteixi l’exercici de les seves competències amb relació als ciutadans dels municipis de la comarca.
Article 1. Supressió del Consell Comarcal del Barcelonès

Se suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès i els òrgans que, d’acord amb
el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, el constitueixen.
Article 2. Distribució de competències, activitats i serveis

1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del
Barcelonès s’han de distribuir, per decret del Govern, d’acord amb els criteris següents:
a) El principi d’autonomia local.
b) Les regles de distribució de competències entre els ens locals, establertes per
la legislació de règim local i, si escau, per la legislació sectorial.
c) La naturalesa de les competències exercides pel Consell Comarcal del Barcelonès.
d) La necessitat o conveniència de mantenir formes de gestió supramunicipal
de les activitats i els serveis, especialment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
d bis) La titularitat de les competències i dels béns afectats als serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.
e) L’aplicació dels principis de racionalització, simplificació, diferenciació, subsidiarietat, cohesió, eficiència econòmica i sostenibilitat i suficiència financera, per a
garantir el correcte funcionament dels serveis i les activitats concernits.
2. Les competències exercides pel Consell Comarcal del Barcelonès per delegació, per encàrrec de gestió o per mitjà d’altres fórmules de col·laboració interadministrativa dels municipis, d’altres administracions locals o de l’Administració de la
Generalitat han d’ésser assumides per l’administració titular de la competència, sens
perjudici que se’n pugui acordar la delegació, encàrrec de gestió o altres formes de
col·laboració interadministrativa a altres administracions públiques.
Article 3. Comissió mixta

1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generalitat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barcelonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar part
d’aquesta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres
Dossier
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administracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la supressió
del Consell Comarcal del Barcelonès, i representants dels treballadors del Consell
Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents, que han d’assistir a les reunions amb veu i sense vot quan es debatin temes
que els afectin laboralment.
2. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim:
a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels
quals, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, són titulars el Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de
l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions,
béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.
c) La distribució, total o parcial, de les quantitats del Fons de cooperació local
assignades al Consell Comarcal del Barcelonès en l’exercici vigent entre les entitats
locals que correspongui per raó dels serveis traspassats.
d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats
i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i
empreses vinculats o dependents.
3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Genera
litat competent en matèria d’Administració local en el termini de tres mesos a comptar del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la proposta,
la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta de la representació dels treballadors
del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini d’un mes a comptar de la
data d’entrada en vigor d’aquesta llei.
Article 4. Tramitació i aprovació de la proposta de la comissió mixta

1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local
ha de sotmetre la proposta de la comissió mixta, a què fa referència l’article 3, a
audiència dels municipis i de les entitats supramunicipals afectats i a dictamen del
Consell de Governs Locals.
2. Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest cas, el Govern ha d’elevar la
proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.
3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents, d’acord amb la proposta presentada
per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària a què fa referència
l’apartat 2.
Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal

1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i
serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les
relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del
Barcelonès i pels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats
per la supressió.
2. S’han de respectar i garantir, de manera específica, els drets i les condicions
laborals de qualsevol naturalesa dels funcionaris i el personal del Consell Comarcal
del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats per la supressió.
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Disposició addicional primera. Règim especial de la comarca del
Barcelonès

La representació i gestió dels interessos de la comarca del Barcelonès correspon,
com a excepció al règim general establert pel text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, als
ens locals que d’acord amb aquesta llei assumeixen les competències, les activitats i
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.
Disposició addicional segona. Funcionaris d’habilitació estatal

1. La supressió del Consell Comarcal del Barcelonès comporta, d’acord amb la
normativa vigent, la supressió dels llocs de treball reservats a personal funcionari
d’habilitació nacional i el cessament dels funcionaris que els ocupaven amb destinació definitiva.
2. Els funcionaris a què fa referència l’apartat 1 han d’obtenir noves destinacions
d’acord amb el que estableix el Reial decret 128/2018, del 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional.
Disposició transitòria. Continuïtat de la prestació dels serveis

1. Mentre no es produeixi el traspàs efectiu a les altres administracions o entitats
públiques dels serveis, activitats, drets i obligacions de què són titulars el Consell
Comarcal del Barcelonès i els organismes, entitats i empreses que en depenen, la
gestió i la prestació corresponen a aquest organisme i als organismes, entitats i empreses que en depenen, que han de mantenir els mitjans i fons necessaris per a garantir el funcionament normal dels serveis i les activitats.
2. Les administracions públiques i les entitats responsables del finançament del
Consell Comarcal del Barcelonès han de garantir que aquest disposi dels recursos
necessaris per a donar compliment al que estableix l’apartat 1.
Disposició derogatòria

Resten derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que
disposa aquesta llei.
Disposició final primera. Habilitació pressupostària

Els preceptes d’aquesta llei que comportin la realització de despeses amb càrrec
als pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor
de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Disposició final segona. Desplegament reglamentari

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions reglamentàries necessàries
per a desplegar i aplicar aquesta llei.
Disposició final tercera. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; el president de la Comissió,
Jean Castel Sucarrat
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ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Esmena 1
GP de Ciutadans (2)
De modificació de l’article 1 que passaria a tenir el següent redactat

Article 1. Supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
1. Es suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès i els òrgans que, d’acord
amb el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, el constitueixen.
2. Com a conseqüència de la supressió a què fa referència l’apartat 1, resta modificada la divisió comarcal de Catalunya, de la qual deixa de formar part la comarca
del Barcelonès.
Esmena 2
GP de Ciutadans (3)
De modificació de l’article 2 que passaria a tenir el següent redactat

1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del
Barcelonès s’han de distribuir per decret del Govern, prioritzant la seva gestió supramunicipal i d’acord amb els criteris següents:
a) El principi d’autonomia municipal.
Esmena 35
GP de Ciutadans (7)
D’addició de la disposició addicional primera que passaria a tenir el següent
redactat

El règim especial previst i establert per la comarca del Barcelonès es podrà estendre i ampliar a altres territoris de Catalunya que ho sol·licitin, sempre que comptin i tinguin el consentiment per part dels municipis afectats i dels consells comarcals corresponents a aquests municipis.

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM

Esmena 18
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
D’addició al punt 3 de l’article 3

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis mesos a comptar
del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la proposta,
la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta de la representació unitària dels empleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses
vinculats o dependents.
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SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT

Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
D’addició a l’article 2.1

Article 2. Distribució de competències, activitats i serveis
1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del
Barcelonès s’han de distribuir preferentment entre els municipis de la comarca, per
decret del Govern, prèvia informació favorable del plenari del Consell Comarcal,
d’acord amb els criteris següents:
a) El principi d’autonomia municipal.
b) Les regles de distribució de competències entre els ens locals, establertes per
la legislació de règim local i, si escau, per la legislació sectorial.
c) La naturalesa i titularitat de les competències exercides pel Consell Comarcal
del Barcelonès.
d) La necessitat o conveniència de mantenir formes de gestió supramunicipal
de les activitats i els serveis, especialment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
e) L’aplicació dels principis de racionalització, simplificació, diferenciació, subsidiarietat, cohesió, eficiència econòmica i sostenibilitat financera, per a garantir el
correcte funcionament dels serveis i les activitats concernits.
Esmena 16
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
De modificació a l’article 3.3

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis mesos a comptar
del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la proposta, la
comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants de la representació unitària dels empleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
Esmena 20
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
D’addició d’un punt 3.3 a)

a) Abans de presentar la proposta s’hauran de negociar les condicions de subrogació que tinguin afectació sobre les relacions laborals amb la representació unitària dels treballadors del Consell Comarcal del Barcelonès i organismes, entitats i
empreses dependents afectats per la supressió.
Esmena 39
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (10)
D’addició de Disposició transitòria bis

Amb caràcter previ a la redacció de la proposta referida a l’article 3.2 de la present llei, s’elaborarà una auditoria externa al Consell Comarcal del Barcelonès per
tal de reflectir fidelment la situació econòmica i serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal de què actualment és titular el Consell Comarcal del Barcelonès i
les seves entitats vinculades o dependents, així com el mecanisme de presa de decisions estratègiques d’aquestes últimes.
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SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Esmena 12
SP del Partit Popular de Catalunya (2)
De supressió a la lletra c de l’apartat 2 de l’article 3

c) La distribució, total o parcial, de les quantitats del Fons de Cooperació Local
assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que correspongui.
Esmena 17
SP del Partit Popular de Catalunya (4)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 3

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local en el termini de quatre mesos a
comptar del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la
proposta, la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants
dels empleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
Esmena 19
SP del Partit Popular de Catalunya (5)
De modificació de l’apartat 4, de l’article 3

4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini de quinze dies a comptar de
la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.
Esmena 36
SP del Partit Popular de Catalunya (8)
D’addició d’una nova disposició addicional segona

Disposició addicional segona. D’addició d’una Disposició addicional al Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya
«S’addiciona la Disposició addiciona quarta al Decret Legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, amb el redactat següent:
»Disposició addicional quarta. Règim especial de gestió de les competències comarcals
»1. El Parlament, mitjançant llei, pot reconèixer un règim especial de gestió de
les competències regulades al Títol IV d’aquesta Llei podent atribuir-les, enlloc al
consell comarcal, a les administracions municipals i supramunicipals que actuen
en el territori.
»2. Els tràmits per acollir-se al règim especial de gestió de les competències comarcals previstes al Títol IV d’aquesta Llei pot iniciar-se amb el consentiment exprés dels municipis afectats i dels consells comarcals als que aquests pertanyen.»
Esmena 40
SP del Partit Popular de Catalunya (9)
D’addició d’una nova disposició transitòria segona

Disposició transitòria segona. Supressió efectiva del Consell Comarcal del Barcelonès
Finalitzat el mandat del Consell Comarcal del Barcelonès sorgit de les eleccions
municipals de maig de 2015 i iniciats els tràmits previstos en aquesta Llei per a fer
efectiva la supressió d’aquesta administració supramunicipal, de forma excepcional
no s’iniciaran els tràmits per a constituir el Consell Comarcal del Barcelonès fruit
de les eleccions municipals de maig de 2019.
Dossier
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ESMENA TRANSACCIONAL ENTRE LES ESMENES 6 (GP CS), 9 (SP CUP-CC), 10
(SP PPC) I 11 (GP CATECP)

Article 3
S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generalitat,
una representació unitària dels treballadors i treballadores del Consell Comarcal
del Barcelonès, organismes, entitats i empreses dependents afectats per la supressió,
amb veu i vot, així com dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell
Comarcal del Barcelonès, que garanteixi la representació dels grups polítics que
formen part del Consell, amb veu.
Elaborarà una proposta de distribució de les competències, les activitats i els
serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.
També han de formar part d’aquesta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres administracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.
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Punt 4 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei
Decret llei 1/2019, del 8 de gener, de necessitats financeres del
sector públic, en matèria de funció pública i tributària en pròrroga
pressupostària
203-00009/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 25462 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.01.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 de gener de 2019,
ha pres coneixement del Decret llei 1/2019, del 8 de gener, de necessitats financeres
del sector públic, en matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària, publicat al DOGC 7785, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el
Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 155 del Reglament del
Parlament s’inicia el dia 11 de gener de 2019.
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 8 de gener de 2019, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,
s’aprova la iniciativa SIG19VEH0013 Projecte de decret llei de necessitats financeres del sector públic, en matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 9 de gener de 2019.
Decret llei 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del
sector públic, en matèria de funció pública i tributària en pròrroga
pressupostària
El president de la Generalitat de Catalunya,

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, d’acord amb el que
estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent
Decret llei
Exposició de motius

La manca d’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2019 ha comportat la situació de pròrroga pressupostària, en concret de la Llei
4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
Vist que l’article 33 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la publicació dels nous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; Conseqüentment,
mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària en l’exercici 2019 i, sense
perjudici del marc legal que comporta la situació de pròrroga, s’han d’adequar en
primer lloc determinades necessitats financeres.
Aquestes situacions financeres que necessitin endeutament públic per al seu
equilibri han de ser autoritzades per una norma amb rang legal, d’acord amb el text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre.
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D’altra banda amb caràcter general, en període de prorroga pressupostaria no
és possible l’aprovació d’ofertes d’ocupació pública, atès que la pròrroga afecta les
normes pressupostàries que no tenen vigència indefinida com és el cas de l’habilitació per aprovar ofertes d’ocupació pública i, a més, el principi d’anualitat de l’oferta
d’ocupació pública està vinculat directament a l’anualitat dels pressupostos, atès que
s’oferien places vacants que prèviament han estat dotades pressupostàriament. Tanmateix, en determinades condicions i amb l’habilitació prèvia de la normativa expressa, es poden aprovar ofertes d’ocupació pública, d’acord amb la pràctica seguida
per diverses administracions públiques.
Finalment, mitjançant el Decret llei 6/2018, de 13 de novembre, relatiu al tipus
de gravamen aplicable a les escriptures públiques que documenten l’atorgament de
préstecs o crèdits amb garantia hipotecària, es van suprimir les lletres a i d de l’article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
Com que en l’actualitat es realitzen promocions d’habitatges declarats protegits
que queden exclosos del règim general d’exempció previst per als habitatges de protecció oficial, es creu necessari mantenir el tipus reduït del 0,1% d’actes jurídics documentats que grava les escriptures que documenten l’adquisició d’habitatges protegits.
Atesa la situació plantejada i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la
necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació de pròrroga esmentada,
pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els
termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya;
La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha
de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració
d’urgents i convenients. Aquest Decret llei conté tres articles i una disposició final.
L’article 1 dona resposta a les necessitats financeres inajornables de determinades
entitats del sector públic, i es considera adient preveure l’autorització dels avals que
siguin necessaris per al 2019, l’article 2 conté determinades previsions en matèria
de processos selectius i l’article 3 manté vigent la tributació per actes jurídic documentats en relació a l’adquisició d’habitatges protegits que es va deixar sense efecte
el Decret llei 6/2018 de 13 de novembre, per tal de no incrementar la càrrega tributària.
A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i del
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i amb la deliberació prèvia
del Govern,
Decreto:
Article 1. Previsions en matèria financera

1.1. S’autoritza el Govern, en les condicions i els termes que fixa la Llei 4/2017,
del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, des de
l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre es mantingui la situació de pròrroga
pressupostària al llarg del 2019, perquè faci ús d’operacions d’endeutament en qualsevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi l’autoritzat per la Llei
esmentada, incrementat pels imports que derivin dels programes d’endeutament que
s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.
1.2. En el cas de les entitats del sector públic de la Generalitat, només es poden preveure noves operacions d’endeutament per l’import necessari per cobrir les
amortitzacions previstes dins de l’exercici 2019, de manera que no s’incrementa el
saldo viu de l’endeutament a 31 de desembre de 2018, llevat dels casos següents:
a) El Consorci Hospitalari de Vic, que pot augmentar el seu deute per l’import
que derivi del procés d’integració de la Fundació Hospital Sant Jaume de Man-
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lleu en el Consorci per mitjà de l’aportació d’actius i passius, fins a un màxim de
6.427.280,96 euros.
b) L’entitat de dret públic que assumeixi la prestació dels serveis públics de salut
a la ciutat de Reus i la seva àrea d’influència, que pot augmentar el seu deute per
l’import que es derivi de l’assumpció dels passius financers derivats de la construcció de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, fins a un màxim de 62.700.000
euros.
1.3. S’autoritza el Govern, des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre
es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2019, a autoritzar els
avals següents:
a. S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2019, a les operacions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració General
de l’Estat al Parc Científic de Barcelona, en virtut de les convocatòries dirigides a
parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000. L’import màxim d’aquest aval
és de 52.500.000 euros.
b. S’autoritza el Govern a prestar avals fins a una quantia màxima global de
25.000.000 d’euros, en garantia de les operacions financeres que subscriguin les cooperatives amb secció de crèdit inscrites en el Registre General de Cooperatives.
Aquestes operacions financeres han de tenir com a objecte el retorn a llurs titulars
dels fons dipositats a les seccions de crèdit, sempre que els socis hagin acordat la
baixa de la secció de crèdit corresponent abans de formalitzar l’aval. Aquest aval
cobreix com a màxim el 75 % de l’operació de finançament, i els membres del consell rector de la cooperativa n’han de garantir, en tot moment, el percentatge complementari, ampliant aquestes garanties als socis de la cooperativa i a la cooperativa
mateixa, si així ho determina l’entitat que atorga el finançament en funció del risc
de cada operació.
c. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a Circuits de Catalunya, SL, enfront del
contracte promotor amb Formula One World Championship Limited (FOWC), per
tal de garantir el pagament dels drets contractuals per a l’organització dels grans
premis de la Fórmula 1 dels anys 2019 i 2020. Per a l’any 2019 l’import màxim
d’aquest aval no pot superar els 24.155.104,38 dòlars americans més l’increment de
preus d’acord amb l’IPC dels Estats Units d’Amèrica publicat al mes d’octubre de
2018. Per a l’any 2020 l’import màxim d’aquest aval no pot superar l’import final
del 2019 més l’increment de preus d’acord amb l’IPC dels Estats Units d’Amèrica
publicat al mes d’octubre de 2019.
d. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a favor de les entitats del sector públic de
la Generalitat que formen part de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei davant de qualsevol instància, en el marc de les actuacions de comprovació i inspecció de l’impost
sobre el valor afegit que duu a terme l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 50.000.000 d’euros.
e. S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2019, a les operacions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració General
de l’Estat al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, en virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000. L’import
màxim d’aquest aval és de 7.500.000 euros.
f. S’autoritza l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) a
prestar l’aval, durant l’exercici 2019, a favor de les entitats financeres que hagin signat el corresponent conveni de col·laboració i en garantia del risc dels préstecs formalitzats per estudiants universitaris per finançar l’import de la matrícula universitària. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 6.000.000 d’euros.
g. En el cas de modificació, refinançament o substitució d’operacions d’entitats de dret públic i societats mercantils totalment participades per la Generalitat, amb aval de la Generalitat o sense, s’autoritza el Govern a atorgar l’aval de la
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Generalitat a les operacions que es produeixin resultants de les modificacions, el
refinançament o la substitució.
h. S’autoritza el Govern a prestar l’aval davant els òrgans de l’Administració Tributària estatal, fins un màxim de 12.000.000 d’euros, per tal de garantir els fraccionaments, ajornaments o suspensió dels actes de gestió tributària en relació amb la
constitució de drets de superfície i drets d’arrendament lligats als mateixos.
1.4. S’autoritza el Govern, des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre
es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2019, a autoritzar les
garanties següents:
a. S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2019, fins a una quantia màxima global de 50.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català de Finances
(ICFF) per a l’atorgament de préstecs pel foment del comerç i el desenvolupament
del sector industrial. A aquest efecte el Departament d’Empresa i Coneixement ha
de tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb
càrrec als pressupostos del Departament d’Empresa i Coneixement.
b. S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2019, fins a una
quantia màxima global de 13.000.000 d’euros, a favor de l’ICF per a l’atorgament
de préstecs pel finançament a pimes i autònoms de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura de Catalunya. A aquest
efecte el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha de tenir
formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb càrrec als
pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
c. S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2019, fins a una quantia màxima global de 11.795.814,40 d’euros, a favor de l’ICF per a l’atorgament
de préstecs pel finançament de les empreses de l’economia social de Catalunya.
A aquest efecte el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha de tenir
formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb càrrec als
pressupostos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
d. S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2019, fins a una
quantia màxima global de 3.497.767 d’euros, a favor de l’ICF per a l’atorgament de
préstecs pel finançament de projectes culturals. A aquest efecte el Departament de
Cultura ha de tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Departament de Cultura.
Article 2. Oferta d’ocupació pública i promoció professional

1. S’autoritza l’aprovació d’ofertes d’ocupació pública conformades amb les vacants dotades en el pressupost prorrogat sempre que la provisió de les quals es consideri inajornable i prioritària per al funcionament correcte dels serveis públics i de
conformitat amb el que s’estableix sobre limitacions derivades de les taxes de reposició establertes a la normativa bàsica aplicable.
2. Durant l’exercici 2019, el Govern ha de facilitar la promoció professional dels
funcionaris públics de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb la disposició
addicional tretzena de la Llei 4/2017, de 28 de març.
3. Les previsions d’aquest article en cap cas poden comportar un increment dels
crèdits de despeses de personal prorrogades.
Article 3. Previsions en matèria tributària. Escriptures d’adquisició
d’habitatges protegits

Amb efectes del 16 de novembre del 2018, el tipus de gravamen d’actes jurídics
documentats que grava els documents notarials d’adquisició d’habitatges declarats
protegits és del 0,1%.
Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Dossier
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
el facin complir.
Barcelona, 8 de gener de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i
Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda; Jordi Puigneró
i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
Antecedents del Decret llei

1. Comunicat al secretari del Govern, art. 38.2 Llei 13/2008
2. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 8.1.19
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008, de data 12.11.18
4. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica del Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda, de data 7.1.18
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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Punt 5 | Debat de totalitat
Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12
TEXT PRESENTAT
Reg. 21001 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 200, pàgina 27, del 15
de novembre de 2018.
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Punt 6 | Debat de totalitat
Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 21805 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 206, pàgina 15, del
22 de novembre de 2018.

Punt 7 | Debat de totalitat
Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 21912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 206, pàgina 16, del
22 de novembre de 2018.
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Punt 17 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estat de
l’educació pública
302-00054/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 27367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació pública (tram. 300-00066/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Presentar, durant el primer trimestre de cada curs escolar, davant del Parlament de Catalunya, l’estat del Servei d’Educació de Catalunya.
2. Desplegar efectivament el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, i destinar una partida
específica suficient a tal efecte en el proper exercici pressupostari.
3. Incrementar les dotacions de professionals –personal docent, tècnic (TEI) i
de suport (vetlladors/es, etc.)– i l’oferta pública de formació del professorat, per tal
d’atendre adequadament l’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE)
i garantir una educació de qualitat, en totes les etapes educatives i en tot l’àmbit educatiu més enllà del temps lectiu (espai de migdia, acollida, sortides i extraescolars)
per assegurar el dret d’accés al conjunt de serveis educatius, preveient els recursos
suficients a tal efecte en el proper exercici pressupostari, i no retallar en recursos
que afecten directament l’atenció d’aquest alumnat.
4. Incorporar, en el proper exercici pressupostari, una partida suficient que permeti garantir el foment i sosteniment del servei públic de les escoles bressol municipal, de tal manera que el govern de la Generalitat recuperi el finançament d’un terç
del cost mitjà de la plaça (un mòdul econòmic que cobreixi, com a mínim, 1.600 €
plaça/any) i retornar el deute pendent als ajuntaments en concepte de foment i funcionament de les llars d’infants municipals no retornades des de 2012, que no hagin
estat substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials.
5. Dotar pressupostàriament el pacte contra la segregació escolar impulsat pel
Departament d’Educació juntament amb el Síndic de Greuges, en el proper exercici
pressupostari, per tal de donar-li compliment.
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6. Presentar, abans de l’inici del proper curs, un pla per combatre la segregació
escolar i les desigualtats educatives a Catalunya que inclogui la corresponsabilització dels centres educatius públics i concertats en una escolarització equilibrada,
noves mesures d’admissió d’alumnat que fomentin l’interclassisme i de programació
escolar que suposin millores en termes d’equitat.
7. Elaborar un nou decret d’admissió d’alumnat que suprimeixi el criteri complementari per resoldre situacions d’empat en el procés de preinscripció i matrícula
de l’alumnat als centres educatius, consistents a atorgar una puntuació de 5 punts a
l’alumnat que hagi tingut el pare, la mare o els tutors escolaritzats al centre per al
qual es presenta la sol·licitud.
8. Garantir que els centres públics i privats concertats publiquin en el període
de preinscripció escolar i informin sobre el règim legal de les quotes, especialment
dels seu caràcter voluntari i no associat a l’escolarització; i incoar les mesures disciplinàries i sancionadores corresponents als centres públics i privats que cometin
irregularitats en l’admissió.
9. Garantir la recuperació de la sisena hora a tots els centres públics d’educació
primària al curs 2019-2020, destinant el professorat necessari per aquest fi, i els recursos necessaris a tal efecte, en el proper exercici pressupostari.
10. Incrementar, en el proper exercici pressupostari, la partida destinada als ajuts
per l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic en
centres educatius amb un context socioeconòmic desafavorit.
11. Prendre mesures per reforçar l’estabilitat les plantilles dels centres d’alta i de
màxima complexitat i dotar de més recursos i ajuts aquests centres.
12. Promoure una normativa o acord jurídic que protegeixi la comunitat educativa i preservi un espai de migdia que va més enllà del servei de menjador, que ha de
ser de caràcter universal no obligatori, que cal integrar en el projecte educatiu dels
centres, en els ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, primària i
secundària, i que ha de ser de qualitat (dotat de professionals amb una formació adient, amb ràtios adequades i fomentar una alimentació saludable) i inclusiu.
13. 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,
avançar l’horari de menjador a la secundària d’acord amb criteris de salut dels joves.
14. Garantir, en el proper exercici pressupostari, els recursos necessaris per a
l’execució de les obres de construcció de nous edificis per als instituts d’educació
secundària que actualment estan en barracons, i pel manteniment i millora dels diferents instituts que ho requereixin.
15. Donar compliment als acords adoptats a la Moció 42/XI del Parlament de
Catalunya, sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals.
16. Incrementar, en el proper exercici pressupostari, els recursos destinats a la
Formació Professional per ampliar-ne la oferta pública, d’acord amb les necessitats
del territori, així com per incrementar la dotació de professionals per tal de reduir
les ràtios i millorar l’atenció educativa, combatre l’abandonament prematur i millorar les taxes de graduació, així com reforçar la formació de professorat.
17. Reforçar les competències lingüístiques del docents tant d’educació infantil i
primària com de secundària en una tercera llengua, preferentment l’anglès, reforçant
la formació inicial del professorat i la formació permanent específica i incrementar-ne la oferta pública, especialment presencial, destinant recursos a tal efecte en el
proper exercici pressupostari.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

Dossier

2

ple 24
6 de febrer de 2019

ESMENES PRESENTADES
Reg. 28531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 28531)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, diputat 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 esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació
pública (tram. 302-00054/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

4. Incorporar, en el proper exercici pressupostari, una partida suficient que permeti garantir el foment i sosteniment del servei públic de les escoles bressol municipal, de tal manera que el govern de la Generalitat recuperi progressivament el
finançament d’un terç del cost mitjà de la plaça (un mòdul econòmic que cobreixi,
com a mínim, 1.600 € plaça/any) i retornar el deute pendent als ajuntaments en concepte de foment i funcionament de les llars d’infants municipals no retornades des
de 2012, que no hagin estat substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. Presentar, abans de l’inici del proper curs, unes orientacions per aplicar a les
àrees d’escolarització en el marc del Pacte per la no segregació que impulsa el Síndic de Greuges que incloguin la corresponsabilització dels centres educatius públics
i concertats en una escolarització equilibrada, noves mesures d’admissió d’alumnat
que fomentin l’interclassisme i de programació escolar que suposin millores en termes d’equitat.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

9. Mantenir la sisena hora en aquells centres educatius públics on ja s’està impartint per motius de necessitats o projectes i valorar la possibilitat d’introduir-la en
altres, sempre i quan així s’acordi amb la comunitat educativa.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

11. Seguir treballant per reforçar l’estabilitat les plantilles dels centres d’alta i de
màxima complexitat i dotar de més recursos i ajuts aquests centres.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició

13. Recuperar progressivament 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
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reforma horària, avançar l’horari de menjador a la secundària d’acord amb criteris
de salut dels joves.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició i modificació

14. Garantir, en el proper exercici pressupostari, els recursos necessaris per a
l’execució de les obres de construcció de nous edificis per als instituts d’educació
secundària que actualment estan en mòduls prefabricats i que s’han convertit en estructurals, i pel manteniment i millora dels diferents instituts que ho requereixin,
d’acord amb una planificació a mitjà i llarg termini que tingui en compte les necessitats demogràfiques.
Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, diputat, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu, GP ERC
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Punt 18 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política
universitària i de recerca
302-00055/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 27523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la política universitària i de recerca (tram. 300-00069/12).
Moció

1. El Parlament de Catalunya, en relació a les polítiques de retallades en el finançament de les universitats públiques i l’increment abusiu de taxes, insta el Govern a:
a) Abandonar la política de taxes abusives iniciada el 2011 i reduir, per al curs
2019-2020, un 30% les taxes i preus universitaris. Aquesta reducció té com a objectiu disminuir la càrrega dels alumnes i les seves famílies en el finançament de la
universitat i, per tant, ha de compensar-se el seu impacte amb l’increment corresponent de les transferències de la Generalitat de Catalunya al conjunt de les Universitats públiques catalanes.
b) Equiparar, per a cada coeficient d’estructura docent, els preus dels estudis de
màster amb els del seu grau corresponent per tal que tot l’itinerari docent (grau +
màster) es pugui realitzar amb els mateixos preus de matrícula.
c) Recuperar, per als pressupostos de l’any 2019 el nivell de finançament de les
Universitats públiques catalanes de l’any 2011, anterior a l’inici de les polítiques de
retallades.
d) Aprovar, aquest 2019, un nou pla de finançament de les universitats públiques
catalanes 2019-2021 amb l’objectiu de fixar un calendari de compromisos per tal de
situar les inversions públiques en la mitjana de la OCDE (1,32% del PIB) i l’aportació dels estudiants via matrícules a les condicions de l’any 2010 abans de l’increment
de taxes (13,88%).
e) Aprovar, abans del curs 2019-2020, un nou Pla d’Inversions Universitàries
(PIU) plurianual que permeti establir un calendari d’inversions per a fer front al
manteniment dels actuals equipaments universitaris i establir les futures prioritats
estratègiques.
2. El Parlament, en matèria de beques i preus, insta el Govern a:
a) Equiparar, en el Decret de preus i beques, la condició de família monoparental a la de les famílies nombroses per tal de corregir l’actual greuge en l’accés als
estudis universitaris.
b) Publicar, abans del curs 2019-2020, un informe sobre l’eficiència de l’actual
sistema de beques, el seu grau de cobertura, l’impacte sobre les desigualtats socioeconòmiques i territorials i el seu grau de suficiència a l’hora d’assegurar un accés
equitatiu i universal a l’educació universitària.
3. El Parlament, en matèria de qualitat laboral en l’àmbit universitari, insta el
Govern a:
a) Presentar, abans del curs 2019-2020, un Pla per estabilitzar al Personal Docent Investigador (PDI) i al Personal d’Administració i Serveis (PAS) i posar fi a la
situació de precarietat.
b) Aprovar, abans del curs 2019-2020, un Pla de finançament basal de la recerca universitària consensuat amb els principals actors implicats, amb la finalitat de
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dotar suficientment i amb estabilitat la tasca de recerca universitària, consolidar i
ampliar el personal investigador i fixar un calendari de compromisos per dotar al
sistema de recerca de les inversions públiques corresponents a l’1% del PIB.
Palau del Parlament, 28 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES
Reg. 28037, 28526, 28557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 28037)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, 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, subsegüent
a la Interpel·lació al Govern sobre la política universitària i de recerca (tram.30200055/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c del punt 1

c) Recuperar, per als pressupostos de l’any 2019 el nivell de finançament de les
Universitats públiques catalanes de l’any 2010, anterior a l’inici de les polítiques de
retallades.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b del punt 2

b) Publicar, abans del curs 2019-2020, un informe sobre l’eficiència de l’actual
sistema de beques, el seu grau de cobertura, l’impacte sobre les desigualtats socioeconòmiques i territorials i el seu grau de suficiència a l’hora d’assegurar un accés
equitatiu i universal a l’educació universitària, i presentar-lo a la Comissió d’Empresa i Coneixement.
Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 28526)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, 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 la política universitària i de recerca (tram. 302-00055/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra b del punt 1, que quedaria redactat de la següent
manera

1.b) Fer una política de preus públics universitaris que sigui equitativa a totes les
comunitats autònomes, que no generi desigualtats i que permeti la sostenibilitat, impulsant als pressupostos una política intensiva de beques en màsters.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra b del punt 2, que quedaria redactat de la següent manera

2.b) Publicar, abans del curs 2019-2020, un informe sobre l’eficiència de l’actual
sistema de beques, el seu grau de cobertura, l’impacte sobre les desigualtats socioeconòmiques i territorials i el seu grau de suficiència a l’hora d’assegurar un accés
equitatiu i universal a l’educació universitària, incrementant els fons per a beques
universitàries de forma que quedi garantida la igualtat d’oportunitats de tots els
alumnes, independentment del seu nivell de renta, premiant l’excel·lència i amb més
beques salari.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra c al punt 2, que quedaria redactat de la següent
manera

2.c) Preparar un pla que permeti que tots els alumnes universitaris tinguin els
mitjans per assolir el nivell C1 d’anglès al finalitzar els seus estudis universitaris,
i presentar-ho en seu parlamentària en el termini de tres mesos des de l’aprovació
d’aquesta moció amb vistes a implementar-ho per al curs 2019-2020.
Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra a del punt 3, que quedaria redactat de la següent manera

3.a) Presentar, abans del curs 2019-2020, un Pla per estabilitzar al Personal Docent Investigador (PDI) i al Personal d’Administració i Serveis (PAS) i posar fi a
la situació de precarietat, traient a concurs les places estructurals en un calendari
estable de convocatòries públiques i transparents amb tribunals elegits mitjançant
sorteig. Així mateix, cal potenciar l’excel·lència de les universitats catalanes creant
línies de finançament addicional per a totes aquelles que aconsegueixin millorar els
índexs de recerca, innovació i ocupabilitat.
Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra c al punt 3, que quedaria redactat de la següent
manera

3.c) Desenvolupar un pla per a l’augment de les vocacions STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) posant tots els mitjans a disposició dels alumnes per tal que no es perdi cap vocació tècnica, que tanta riquesa i desenvolupament
aporten a la societat, especialment per part de les dones.
Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 4, que quedaria redactat de la següent manera

4) Crear els Consells de Transparència i Integritat en totes les universitats per
a augmentar la transparència, i que tinguin com a objectiu la prevenció, detecció i
sanció del plagi i altres pràctiques de deshonestedat acadèmica en les nostres universitats.
Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 5, que quedaria redactat de la següent manera

5) Potenciar la creació de títols conjunts entre universitats catalanes i universitats estrangeres, augmentant els recursos destinats a l’intercanvi d’estudiants en
pràctiques i el número en empreses receptores espanyoles, així com el nombre d’esDossier
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tudiants espanyols en pràctiques a l’estranger, i l’intercanvi de coneixement i l’excel·
lència acadèmica del nostre professorat universitari.
Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 28557)

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 esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política universitària i de recerca (tram. 302-00055/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1 a

a) Destinar l’equivalent dels recursos per reduir les taxes i preus universitaris un
30% per millorar l’equitat del sistema de preus-renda amb beques-salari complementàries, una reducció dels preus progressiva i l’equiparació dels preus de màster
als graus de nivell C; una equiparació que hauria de poder ser completa a nivell de
grau corresponent en el proper exercici. Aquesta reducció té com a objectiu disminuir la càrrega dels alumnes i les seves famílies en el finançament de la universitat
i, per tant, ha de compensar-se el seu impacte amb l’increment corresponent de les
transferències de la Generalitat de Catalunya al conjunt de les Universitats públiques catalanes.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1 b

b) Equiparar, per a cada coeficient d’estructura docent, els preus dels estudis de
màster amb els del seu grau corresponent per tal que tot l’itinerari docent (grau +
màster) es pugui realitzar amb els mateixos preus de matrícula, amb una temporalització de dos anys, sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària. En el curs
2019-2020 els preus del màster s’equipararan amb als del novell C de graus i el
2020/2021 als de l’estructura de grau corresponent.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1 c

c) Temporalitzar en els propers tres pressupostos la recuperació del nivell de finançament públic que les universitats públiques catalanes rebien per transferències
corrents el 2009 (màxim històric), condicionat al que s’acordi en els treballs del
Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1 d

d) En el si del recentment aprovat Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), on inclou un grup de Treball específic sobre Recursos econòmics,
debatre i consensuar l’horitzó de recursos per assegurar la suficiència financera
pel model i dimensió de universitat que volem com país a partir del qual aprovar
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el conseqüent nou pla de finançament de les universitats públiques catalanes amb
l’objectiu de fixar un calendari temporalitzat de compromisos per tal de situar les
inversions públiques en les conclusions del PN@SC.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1 e

e) Dins dels treballs i propostes del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), es fixaran les dimensions i recursos del sistema universitari de
Catalunya, una part serà el Pla d’Inversions Universitàries, pel que caldrà aprovar
després dels treballs del PN@SC un nou Pla d’Inversions Universitàries (PIU) plurianual que permeti establir un calendari d’inversions per a fer front al manteniment
dels actuals equipaments universitaris i establir les futures prioritats estratègiques.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2 a

a) Equiparar en el Decret de preus i beques, la condició de família monoparental
a la de les famílies nombroses quan l’Estat traspassi la competència de beques i ajut
universitària a Catalunya.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2 b

b) Actualitzar i ampliar l’informe elaborat pel professor José García Montalvo,
per encàrrec del Consell Interuniversitari de Catalunya, «Precios públicos y eficacia del sistema de becas en Catalunya», aprofundint Publicar, abans del curs 20192020, un informe sobre l’eficiència de l’actual sistema de beques, el seu grau de
cobertura, l’impacte sobre les desigualtats socioeconòmiques i territorials i el seu
grau de suficiència a l’hora d’assegurar un accés equitatiu i universal a l’educació
universitària.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3 a

a) Dins dels treballs i propostes del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), on es debatrà i consensuarà la problemàtica dels recursos humans
del sistema universitari, presentar, un Pla de finançament que permeti a les universitat i als centres de recerca decidir les seves actuacions destinades a la convocatòria de places de Personal Docent Investigador (PDI) i al Personal d’Administració i
Serveis (PAS) necessàries per assolir els dimensionaments que eventualment s’estableixen en el grup de treball de «missió i visió».
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3 b

b) A partir dels treballs del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement,
aprovar un Pla de finançament basal de la recerca universitària consensuat amb els
principals actors implicats, amb la finalitat de dotar suficientment i amb estabilitat
la tasca de recerca universitària, consolidar i ampliar el personal investigador.
Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, diputat, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu, GP ERC
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Punt 19 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actituds
negacionistes que posen en perill els drets de les dones
302-00056/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 27525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet, 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
les actituds negacionistes que posen en perill els drets de les dones (tram. 30000068/12).
Moció
Exposició de motius

La Declaració Universal dels Drets Humans proclamada l’any 1948 és una fita
històrica que marca un ideal comú que tots els pobles i nacions han de preservar i
fer complir. I determina que tots els éssers humans, dones i homes, neixen lliures i
iguals.
Qualsevol pas enrere en la defensa dels drets de les dones és un pas enrere en
la defensa dels drets humans i la justícia social, i és un pas enrere en la construcció
d’un món i una societat veritablement justa i igualitària.
Malauradament, avui, al món, a la Unió Europea i a Catalunya les dones encara
pateixen situacions absolutament injustes que atempten contra els seus drets fonamentals. La violència masclista és una xacra en la nostra societat i hem d’actuar-hi
amb contundència per eradicar-la.
La violència masclista avui priva de llibertat les dones del nostre país, segueix
atemptant contra els seus drets com a ciutadanes, el seu desenvolupament personal,
familiar, professional i social i, en la seva manifestació més extrema, es cobra vides.
L’any 2018 ha estat un any important per visualitzar l’apoderament femení, però
ha estat també l’any del negacionisme dels drets de les dones impulsat per diverses
opcions polítiques.
A nivell nacional però també internacional, l’auge de l’extrema dreta i els fonamentalismes atempta directament a les llibertats de tothom, però especialment a les
llibertats i drets de les dones.
És per tot això que el Parlament:
1. Expressa el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni la derogació, eliminació o reducció de les mesures de protecció de la dona enfront de la
violència masclista.
2. Rebutja l’adopció de qualsevol tipus d’acord explícit o implícit amb formacions polítiques que plantegin la supressió o reducció d’aquestes mesures.
3. Rebutja qualsevol manifestació d’aquest tipus de violència i referma el seu
compromís amb les víctimes, alhora que reclama tolerància zero per als maltractadors.
4. Es compromet a garantir el compliment de les obligacions que es deriven de
la Convenció d’Istanbul i la convenció de la CEDAW (Convenció sobre l’eliminació
de totes les formes de discriminació de les dones).
5. Declara la necessitat de no fer enfocaments ideològics de la perspectiva de
gènere tal i com aconsella la Unió Europea i es va establir a la Conferència internacional sobre desenvolupament a El Caire el 1994 i a la conferència internacional
de Beijing de 1995.
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6. Posa en valor i defensa els moviments feministes especialment davant l’auge
de l’extrema dreta i el creixement dels moviments fonamentalistes.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Construir una agenda 2030 feminista.
2. Actuar de forma decidida desmentint qualsevol dada falsa sobre violència
masclista que estigmatitzi les dones i generi discursos d’odi.
Palau del Parlament, 28 de gener de 2019
Albert Batet i Canadell, diputat GP JxCat

ESMENES PRESENTADES
Reg. 28038, 28525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 28038)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, 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 subsegüent
a la Interpel·lació al Govern sobre les actituds negacionistes que posen en perill els
drets de les dones (tram. 302-00056/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Donar compliment a l’acord de la Resolució 90/XII del Parlament de Catalunya,
sobre l’orientació política general del Govern, que estableix la creació del Pacte català contra la violència masclista per al proper mes d’abril de 2019.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Convocar, amb caràcter d’urgència, una sessió especial de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista perquè posi en
marxa, abans de dos mesos, tots els grups de treball relacionats amb la lluita contra
la violència masclista.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Destinar, en els propers pressupostos de la Generalitat, una partida econòmica
per al desplegament del Pacte català contra la violència masclista. Aquesta partida pressupostària hauria d’igualar almenys els 17 milions d’euros que el Govern de
l’Estat ha transferit a Catalunya per al desplegament de les mesures del Pacte d’Estat contra la violència de gènere durant l’any 2018.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

Incrementar, en els propers pressupostos de la Generalitat, en un 50% la partida
pressupostària que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destina a les
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mesures de lluita a l’eradicació de la violència masclista, passant dels 9.750.000 €
actuals als 14.625.000 €.
Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 28525)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada 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 les actituds negacionistes que posen en perill els drets
de les dones (tram. 302-00056/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2, que quedaria redactat de la següent manera

2. Rebutja l’adopció de qualsevol tipus d’acord explícit o implícit que plantegi o
impliqui la supressió o reducció d’aquestes mesures.
Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

Dossier

12

ple 24
6 de febrer de 2019

Punt 20 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el procés
separatista i les seves conseqüències per a tots els catalans
302-00057/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 27526 i 28132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019 i Presidència
del Parlament, 01.02.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre el procés separatista i les seves conseqüències per a tots els catalans (tram. 300-00074/12).
Moción

El Parlamento de Cataluña:
1) Declara que todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley y que el Poder Judicial, en uso de sus atribuciones constitucionales y de la independencia que aquélla
le reconoce, tiene la obligación de investigar, calificar y juzgar todo indicio de delito
del que tenga conocimiento en defensa de la legalidad y de los derechos y libertades
de todos los ciudadanos, y que es un deber de todo demócrata acatar las sentencias
que dicten los jueces y tribunales para resolverlos, tal como establecen el artículo
7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 2 y 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 14 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos, el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea y el artículo 14 de la Constitución Española.
2) Censura expresamente los intentos del Govern de conseguir la impunidad de
los políticos procesados mediante la descalificación del Estado, de sus fuerzas y
cuerpos de seguridad y del poder judicial, así como las declaraciones de líderes políticos invitando a los ciudadanos a no acatar la sentencia que recaiga después del
juicio.
3) Denuncia que el llamado «procés», o conjunto de actuaciones llevadas a cabo
por los políticos procesados en la causa especial número 20907/2017, seguida ante
el Tribunal Supremo, para conseguir la secesión unilateral de Cataluña respecto del
resto de España, tiene su continuidad en el Govern actual, que alienta constantemente la revuelta de parte de la sociedad catalana calificando de antidemocrático
al Estado y de juicio político a aquél al que se somete a los presuntos autores de
graves delitos, y pone la Administración y los servicios públicos y sus medios de
comunicación al servicio de esta idea, alentando incluso los disturbios públicos, los
insultos, amenazas, escraches, señalamientos y declaraciones de persona non grata
a quienes piensan diferente, no actuando contra los responsables de dichos actos y
persiguiendo y señalando a aquellos que se oponen a tan intolerables prácticas.
4) Alerta de que la estrategia separatista llevada a cabo por los políticos procesados en la causa especial número 20907/2017, seguida ante el Tribunal Supremo, al
entrar en colisión con las normas democráticas y el Estado de Derecho, ha llevado a
la fractura social, ha degradado las instituciones y ha provocado la fuga de más de
5.000 empresas, con la consiguiente pérdida de empleo y de oportunidades de cara
al futuro, por la incertidumbre política y la falta de seguridad jurídica en Cataluña.
5) Denuncia que el proyecto político separatista impulsado por las personas que
han de ser juzgadas en la causa especial número 20907/2017 seguida ante el Tribunal Supremo, que tiene su continuidad en el actual Govern de la Generalitat, ha
pervertido la finalidad natural de las instituciones en que gobierna, que debería ser
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la de servir lealmente al conjunto de los ciudadanos, para ponerlas al servicio del
fin último de la separación ilegal de Cataluña respecto del resto de España, y que,
actuando de tal modo, las ha degradado y debilitado y ha creado en su seno un ambiente de miedo y coacción hacia los funcionarios considerados discordantes.
6) Rechaza el contenido de las llamadas «Llei del referèndum» y «Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república catalana», ilegalmente votadas en
las sesiones plenarias de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, impulsadas por los
políticos procesados en la causa especial número 20907/2017 del Tribunal Supremo,
por los siguientes motivos:
a) Por haber sido concebidas por los políticos procesados para dar cobertura jurídica al fin perseguido de fracturar el orden constitucional con el fin de obtener la
independencia de Cataluña.
b) Por haberse elaborado al margen de los procedimientos democráticos, con
quebrantamiento grave de las normas constitucionales, estatutarias y del propio reglamento del Parlament de Cataluña, vulneración de los derechos fundamentales de
los representantes de la ciudadanía catalana y atentar contra los derechos de todos
los catalanes.
c) Por asentarse dichas «leyes» sobre principios incompatibles con el Estado de
Derecho propio de las democracias liberales, tales como la separación de poderes,
el sometimiento del poder ejecutivo a las normas del Estado de Derecho y su control por los tribunales, y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos
y, consecuentemente, pretender la vigencia en Cataluña de un régimen autoritario
de corte ultranacionalista, populista, antiespañol y antieuropeo, con vulneración de
los derechos fundamentales y libertades públicas de la mayoría de los catalanes, sin
posibilidad de obtener el amparo de ninguna instancia.
7) Cree necesario que los partidos políticos que pretenden la independencia de
Cataluña defiendan sus postulados dentro del ordenamiento jurídico, con respeto a
las normas democráticas y acatamiento de la Ley y las sentencias de los tribunales,
y a promover tal actitud democrática entre la ciudadanía.
Palacio del Parlamento, 28 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

ESMENES PRESENTADES
Reg. 28039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 28039)

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 Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el procés separatista i les seves conseqüències per a tots els catalans (tram. 302-00057/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Reclama que en les relacions institucionals entre el Govern de la Generalitat i
el Govern d’Espanya, així com en les relacions entre administracions, es respecti el
principi de lleialtat institucional i que els responsables polítics s’abstinguin d’obrar,
de paraula o de fet, en menyscapte o descrèdit de les institucions, de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, o del poder judicial.
Dossier

14

ple 24
6 de febrer de 2019

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

3. Reclama que les discrepàncies polítiques existents amb relació a l’organització
territorial de l’Estat i del futur polític de Catalunya es recondueixin al debat públic
i també al parlamentari, i que qualsevol modificació del marc de convivència actual es produeixi a través dels mecanismes de reforma expressament previstos en la
Constitució i l’Estatut, rebutjant així qualsevol intent d’imposar per la via de fet una
nova realitat política i institucional al conjunt de la ciutadania.
3 bis. Rebutja el recurs a l’insult, el vandalisme, la coacció, l’amenaça, l’assenyalament, o l’agressió per raó de la discrepància política al voltant d’aquest o qualsevol altre assumpte present en el debat públic, i demana al conjunt de la ciutadania
de Catalunya que contribueixi en tot el que es trobi al seu abast a la serenor en el
contrast entre opinions, visions, interessos i projectes diversos.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Deplora la ruptura de consensos bàsics en la societat catalana sense que hagi
estat possible fins ara restablir-los o establir-ne de nous, l’erosió de les institucions
i l’alienament de part de la ciutadania respecte d’aquestes, l’erosió de l’adhesió als
principis bàsics d’un Estat social i democràtic de Dret, així com els efectes sobre
l’economia i la societat catalana d’anys de conflicte polític. Alhora, es compromet
a cercar amplis acords que permetin l’entesa entre les diverses opcions polítiques
sostingudes per la ciutadania de Catalunya, mitjançant el diàleg, la negociació i el
pacte.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5

5. Recorda que el Govern de la Generalitat, podent legítimament perseguir la
consecució del seu programa polític, té no obstant l’obligació, com a poder públic
que és, de respectar i fer respectar el conjunt de l’ordenament jurídic, incloent-hi la
Constitució i l’Estatut, així com la de garantir la neutralitat de l’administració pública, incloent-hi la garantia que els funcionaris i treballadors públics, comparteixin
o no l’orientació política del Govern, no pateixin cap conseqüència per aquest fet.
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6. Rebutja el contingut i la forma de tramitació de les anomenades «Llei del referèndum» i «Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república catalana»,
il·legalment i il·legítima votades en les sessions plenàries dels dies 6 i 7 de setembre
de 2017, per les següents raons:
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat a del punt 6

a) Per tractar-se de textos que pretenien, sense seguir els procediments establerts
per a la reforma de la Constitució o de l’Estatut, i sense assolir les majories necessàries per a fer-ho, derogar en la pràctica tant la Constitució com l’Estatut i crear
un règim jurídic excepcional, situar-se com a pseudo-constitució i alterar així, sense
cap legitimitat i de manera absolutament il·legal, imposar un nou ordenament jurí-
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dic i una nova realitat política que trencaven el marc de convivència democràticament establert.
Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat c del punt 6

c) Per tal com aquests textos es fonamentaven sobre principis incompatibles amb
l’Estat Democràtic i de Dret propi de les democràcies plenes, vulnerant-ne de tant
fonamentals com la separació de poders, la submissió del conjunt dels poders públics a les normes de l’Estat de Dret i el control de l’acció del poder executiu pels
tribunals, o la interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics, així com per tal com
aquests textos suposaven una greu vulneració dels drets fonamentals i llibertats públiques del conjunt de la ciutadania de Catalunya.
Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, diputat, GP PSC-Units
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Punt 21 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat
ciutadana
302-00058/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 27527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació
al Govern sobre la seguretat ciutadana (tram. 300-00073/12).
Moción

I. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Actuar y sancionar proactivamente las actividades incívicas para recuperar
la convivencia en los espacios públicos en los que se ha detectado la presencia permanente de mafias organizadas, especialmente en aquellos municipios en los que
actualmente hay una dejación en la aplicación de sus respectivas ordenanzas de civismo.
2. Proteger y administrar el parque público de vivienda del que disponen las
administraciones en Cataluña ante las ocupaciones ilegales de viviendas públicas,
instando al inmediato desahucio de las mismas puesto que suponen un riesgo de
apropiación por parte de las mafias y un mayor desamparo de los ciudadanos más
vulnerables que sufren dificultades o son excluidos del acceso a la vivienda pública.
3. Actuar proactivamente contra prácticas ilícitas y dañinas para la seguridad
y la convivencia en la vía pública como la venta ilegal en el espacio público, «top
manta» o la venta ambulante de bebidas alcohólicas que son especialmente atractivas para las mafias y muy perjudiciales tanto para los comerciantes que sufren
injustamente estas graves formas de competencia desleal como para las personas
vulnerables que éstas explotan para llevarlas a cabo, las cuales deben ser objeto de
especial protección mediante planes de integración socio-laborales específicos que
deben ser elaborados por la Generalitat en el plazo máximo de 3 meses desde la
aprobación de esta moción.
4. Elaborar y aplicar, de forma coordinada con las compañías eléctricas y otras
administraciones, un plan de lucha contra el fraude en los inmuebles que pudiesen
presentar conexiones ilegales o fraudulentas a la red eléctrica y a trabajar en coordinación con Ayuntamientos y compañías eléctricas para perseguir y sancionar a
los infractores.
5. Instar la convocatoria regular de la Junta de Seguridad de Cataluña y a convocar las juntas de seguridad locales con el objetivo de priorizar la lucha contra la
delincuencia organizada y la ocupación ilegal, estableciéndose una supervisión periódica, al menos mensual, de las actuaciones que se aprueben y se lleven a cabo.
6. Revisar los protocolos en materia de seguridad del Cuerpo de Mossos d’Esquadra con Ayuntamientos, cuerpos de Policía Local y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El objetivo debe ser aumentar la coordinación y la transmisión de
información, así como garantizar la efectividad en la asignación de nuevos agentes
en el territorio.
7. Rediseñar la actual distribución territorial del Cuerpo de Mossos d’Esquadra,
si conviene modificando el actual mapa de Áreas Básicas Policiales (ABP), de tal
manera que se garantice un tiempo de actuación en cualquier población inferior al
actual y homogéneo en todo el ámbito territorial de actuación.
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8. Presentar, en el periodo de tres meses, un informe detallado y contrastado con
los responsables de las diferentes unidades de agentes y sindicatos de policía, que
recoja las necesidades materiales y de recursos para desempeñar su trabajo con garantías, y a convocar rápidamente los procesos selectivos que correspondan.
II. El Parlamento de Cataluña denuncia:
9. La inacción intencionada por parte de determinados cargos públicos y responsables en materia de seguridad ciudadana, tanto de las administraciones locales
como de la Generalitat de Cataluña, ante aquellas convocatorias anunciadas con
antelación a través de las redes sociales que pretenden impedir el libre ejercicio de
derechos fundamentales y justificar conductas violentas por razón de la ideología
política, incluidas aquellas que podrían constituir delito de odio.
10. La agresión sufrida por una comitiva de diputados, concejales y simpatizantes de Ciutadans en su visita al municipio de Torroella de Montgrí el pasado 26 de
enero, y la negativa injustificada de su Ayuntamiento a conceder el permiso para
montar una carpa, como una prueba más de las constantes presiones y vapuleos que
soportan los que piensan diferente en algunos municipios de Cataluña, con la obvia
intención de acallarlos y silenciarlos.
Palacio del Parlamento, 28 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Dimas Gragera Velaz, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES
Reg. 28040, 28527 i 28563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 28040)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, 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 subsegüent
a la Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana (tram. 302-00058/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1

1. Actuar y sancionar proactivamente las actividades incívicas para recuperar la
convivencia en los espacios públicos en los que se ha detectado la presencia permanente de mafias organizadas, siempre de manera coordinada y de común acuerdo
con el municipio de que se trate.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació al punt 2

Proteger y administrar el parque público de vivienda del que disponen las administraciones en Cataluña ante las ocupaciones ilegales de viviendas públicas, utilizando los instrumentos jurídicos existentes para evitar la apropiación por parte de
las mafias y un mayor desamparo de los ciudadanos más vulnerables que sufren dificultades o son excluidos del acceso a la vivienda pública.
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 3

3. Actuar proactivamente contra prácticas ilícitas y dañinas para la seguridad y
la convivencia en la vía pública como la venta ilegal en el espacio público, «top manta» o la venta ambulante de bebidas alcohólicas que son especialmente atractivas
para las mafias y muy perjudiciales tanto para los comerciantes que sufren injustamente estas graves formas de competencia desleal como para las personas vulnerables que éstas explotan para llevarlas a cabo, las cuales deben ser objeto de especial
protección mediante planes de integración socio-laborales específicos que deben ser
elaborados por la Generalitat en el plazo máximo de 3 meses desde la aprobación
de esta moción.
Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 28527 I 28563)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, diputat 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 esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana (tram. 302-00058/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

Protegir i administrar el parc públic d’habitatge del que disposen les administracions públiques a Catalunya d’acord amb la legislació vigent i responent a criteris
d’equitat i transparència per tal de protegir la ciutadania més vulnerable en l’accés
a l’habitatge.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

Continuar elaborant i aplicant, de forma coordinada con las compañías eléctricas y otras administraciones, un plan de lucha contra el fraude en los inmuebles que
pudiesen presentar conexiones ilegales o fraudulentas a la red eléctrica y a trabajar
en coordinación con Ayuntamientos y compañías eléctricas para perseguir y sancionar a los infractores.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

Continuar celebrant la convocatoria regular de la Junta de Seguridad de Cataluña y a convocar las juntas de seguridad locales con el objetivo de priorizar la lucha contra la delincuencia organizada y la ocupación ilegal.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

Revisar, en cas de ser necessari, els protocols en matèria de seguretat del Cos de
Mossos d’Esquadra amb els Ajuntaments, cossos de Política Local i Cossos i Forces
de Seguretat de l’Estat amb l’objectiu d’augmentar la coordinació i la transmissió
de la informació.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà,
De modificació del punt 7

Mantenir l’actual distribució territorial del Cos de Mossos d’Esquadra, i valorar
si és necessari adoptar alguna mesura en relació amb el temps de resposta als requeriments d’intervenció del cos de Mossos d’Esquadra en alguna part del territori.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà,
De modificació del punt 8

Dur a terme les actuacions contemplades en el pressupost que s’aprovi en el Parlament de Catalunya per garantir la cobertura de les necessitats materials i dels recursos per dur a terme la seva feina amb garanties, i continuar la selecció de nous
efectius dels processos de selecció per a l’accés al cos de Mossos d’Esquadra que
actualment s’estan celebrant.
Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, diputat; Anna Caula i Paretas, portaveu, GP ERC
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Punt 22 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del
primer any de legislatura pel que fa a drets, autodeterminació,
repressió i fracàs del diàleg amb l’Estat
302-00059/12
PRESENTACIÓ: SP CUP-CC
Reg. 27528 i 27549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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 el balanç del primer any de legislatura pel que fa a drets, autodeterminació, repressió i fracàs del diàleg amb l’Estat (tram. 300-00070/12).
Moció

Atesa l’actuació política del Govern de la Generalitat de Catalunya des de l’inici de la legislatura, el fracàs del diàleg amb l’Estat Espanyol, i els límits del marc
constitucional i autonòmic per tal d’assolir un nou de drets socials, civils i polítics,
així com l’actual escenari repressiu.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Aturar tot diàleg polític amb l’Estat Espanyol que no tingui com a condició
prèvia el reconeixement del dret a l’autodeterminació, la fi de la repressió, l’alliberament dels presos i preses, i el lliure retorn d’exiliats i exiliades, i el ple exercici dels
drets socials, civils i polítics.
2. a) Avançar unilateralment en l’exercici de l’autodeterminació, desenvolupant
sobiranies en tots els àmbits de les polítiques públiques, així com incorporant i garantint drets socials per a tothom, sense acceptar les limitacions que puguin imposar
les institucions de l’Estat Espanyol i el seu marc jurídic.
b) Desobeir el topall de dèficit que marca la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat (LPGE) i el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), que sotmeten les autonomies i la seva necessitat de finançament a l’estat central i alhora, al pagament imposat per la Troika.
c) Garantir el dret a l’habitatge expropiant els habitatges buits en mans de grans
tenidors, en favor d’un parc d’habitatge social, i aturant els desnonaments a persones
i famílies en risc social. Aplicar un salari mínim de 1.200 euros en totes aquelles
contractacions que depenguin de la Generalitat. Garantir la plena igualtat laboral i
salarial entre homes i dones. Recuperar i assolir la plena sobirania pública de les infraestructures i recursos estratègics, així com dels serveis públics bàsics. Reducció
d’un mínim del 30% de les taxes universitàries. Aturar totes les actuacions sobre
el territori de naturalesa especulativa, extractivista i depredadora. Crear una banca
pública.
4. a) S’elabori una cartografia, en un període de 90 dies, de la repressió que s’ha
viscut a Catalunya des de que s’inicià el procés del referèndum de l’1 d’octubre, que
sigui accessible per a tothom.
b) Que la Generalitat es personi com a acusació particular a totes aquelles causes
que suposen una vulneració dels drets civils i polítics del nostre poble.
c) Que la Generalitat deixi de reprimir els moviments socials amb violència policial i actuacions judicials, i retiri la seva acusació particular de totes aquelles causes
que reprimeixen i criminalitzen la protesta i la dissidència política.
d) Que la Generalitat expulsi de l’espai públic les expressions del feixisme, el nazisme, el masclisme, el racisme i l’homofòbia.
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5. No generar desmobilització social, i esdevenir un actor facilitador de les mobilitzacions socials de denúncia de la repressió, de denúncia del feixisme, i de lluita
pels drets socials, civils i polítics.
6. En el context dels judicis contra els presos i preses polítiques, denunciar i acusar l’Estat Espanyol, tant en l’àmbit nacional com internacional, per la seva manca
de democràcia i per la seva conculcació de drets fonamentals, tot afirmant els drets
pels quals són acusats i acusades, el dret a l’autodeterminació i el dret a la desobediència.
Palau del Parlament, 28 de gener de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES
Reg. 28558 i 28569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, EL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 28558 I 28569)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet i
Canadell, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 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 el balanç del primer
any de legislatura pel que fa a drets, autodeterminació, repressió i fracàs del diàleg
amb l’Estat (tram. 302-00059/12).
Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació i addició del punt 1

1. Aturar tot Impulsar un procés de diàleg polític amb l’Estat Espanyol que no
tingui com a condició prèvia basat en el reconeixement del dret a l’autodeterminació, la fi de la repressió, l’alliberament dels presos i preses, i el lliure retorn d’exiliats
i exiliades, i el ple exercici dels drets socials, civils i polítics
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2.a) Avançar en l’exercici del dret a l’autodeterminació sense renunciar a cap via
democràtica i pacífica, desenvolupament polítiques sobiranes en tots els àmbits i incorporant i garantint els drets socials per a tothom, sense excepcions.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació i addició del punt 4

a) S’elabori Impulsar l’elaboració d’una cartografia, en un període de 90 dies, de
la repressió que s’ha viscut a Catalunya des que s’inicià el procés del referènducm de
l’1 d’octubre, que sigui accessible per a tothom.
b) Que la Generalitat es personi Personar-se com a acusació particular a totes
aquelles en les causes que suposen una vulneració dels drets civils i polítics del nostre poble.
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Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

c) Reafirmar el seu compromís amb la garantia dels drets i les llibertats de tots
els ciutadans i les ciutadanes.
Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació i addició del punt 4

d) Que la Generalitat expulsi Impulsar, com a prioritat política, l’eradicació de
de l’espai públic les expressions del feixisme, el nazisme, el masclisme, el racisme
i l’homofòbia.
Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició del punt 5

5. No generar desmobilització social, i esdevenir un actor facilitador de les mobilitzacions socials pacífiques de denúncia de la repressió, de denúncia del feixisme,
i de lluita pels drets socials, civils i polítics.
Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació i addició del punt 6

6. En el context dels judicis contra els presos i preses polítiques, denunciar i acusar l’Estat Espanyol, tant en l’àmbit nacional com internacional, per la degradació
de la seva manca de democràcia i per la seva conculcació de drets fonamentals, tot
afirmant els drets pels quals són acusats i acusades, el dret a l’autodeterminació, els
drets a la llibertat ideològica, d’expressió, reunió i manifestació, i i el dret l’exercici
pacífic de a la desobediència civil.
Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu, GP ERC; Albert Batet i Canadell, diputat, GP JxCat

Dossier

23

PLE
DOSSIER
Sessió 24, dimecres 6 de febrer de 2019
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ORDRE DEL DIA
Ampliació de l’ordre del dia
2 bis. Proposta de canvi de nom de la Comissió d’Ensenyament. Tram. 395-00061/12.
Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup
Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

Proposta de canvi de nom de la Comissió d’Ensenyament
395-00061/12
PRESENTACIÓ: GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS, GRUP PARLAMENTARI
DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP
PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP PARLAMENTARI
DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM, SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT
Reg. 28566 / Coneixement: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament

Els i les portaveus i representants sotasignants, d’acord amb el que estableix l’article 47 i concordants del Reglament del Parlament, proposen que la denominació
de la Comissió d’Ensenyament sigui Comissió d’Educació.
Exposició de motius

El Decret 258/2018, de 4 de desembre, de modificació del Decret 1/2018, de 19
de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, va canviar, entre
altres qüestions, el nom del Departament d’Ensenyament, que va passar a denominar-se Departament d’Educació.
La pràctica parlamentària consisteix en ajustar el nombre, la denominació i l’àmbit de les comissions legislatives a l’estructura i àmbit de competència dels departaments de la Generalitat.
Per aquests motius, sol·licitem que la Comissió d’Ensenyament passi a denominar-se Comissió d’Educació.
Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs; Albert Batet i Canadell, diputat
GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units;
Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus; Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

