PLE
DOSSIER
Sessió 25, dimecres 27 de febrer de 2019

ORDRE DEL DIA
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2019. Tram.
231-00002/12. Mesa Ampliada. Designació.
3. Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè
informi sobre l’estat de l’avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al
2019. Tram. 361-00010/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i
votació de la sol·licitud de compareixença.
4. Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè
informi sobre el motiu pel qual no presenta els pressupostos de la Generalitat per al
2019. Tram. 361-00011/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i
votació de la sol·licitud de compareixença.
5. Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant del Ple perquè
informi sobre l’incompliment amb relació al termini per a presentar el projecte de llei
de pressupostos. Tram. 361-00012/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
6. Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar compte
de l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat per al 2019. Tram. 350-00006/12.
President de la Generalitat. Substanciació.
7. Decret llei 4/2019, del 29 de gener, de mesures urgents en matèria de transport de
viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor. Tram. 203-00012/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.
8. Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari. Tram. 20200001/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat de totalitat.
9. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’adjudicació
del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat. Tram. 252-00014/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
10. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’adjudicació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat. Tram. 252-00015/12. Grup
Parlamentari de Ciutadans i Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat
i votació.
11. Interpel·lació al Govern sobre la igualtat de gènere. Tram. 300-00084/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
12. Interpel·lació al Govern sobre els drets de les dones i les desigualtats de gènere.
Tram. 300-00085/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre la feminització de la pobresa. Tram. 300-00086/12.
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.
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14. Interpel·lació al Govern sobre el trilingüisme en l’educació. Tram. 300-00087/12.
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
15. Interpel·lació al Govern sobre la seva estratègia comunicativa. Tram. 300-00088/12.
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la gent gran.
Tram. 302-00060/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.
17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a les polítiques socials. Tram. 30200061/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.
18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut
Tram. 302-00064/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els papers de Salamanca.
Tram. 302-00063/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.
20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les negociacions ocultes
entre el president de la Generalitat i el president del Govern d’Espanya. Tram. 30200065/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària.
Tram. 302-00066/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i
votació.
22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques del coneixement. Tram. 302-00062/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat
i votació.
23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el turisme. Tram. 30200067/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació
Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple
SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 27 DE FEBRER DE 2019, A LES 9.00H

Preguntes al Govern

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model de prestació
de serveis de rehabilitació ambulatòria i domiciliària. Tram. 310-00119/12. Marta
Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.
2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les malalties
minoritàries. Tram. 310-00113/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari
Republicà. Substanciació.
3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tancament de
l’exercici pressupostari del 2018. Tram. 310-00114/12. Anna Caula i Paretas, del Grup
Parlamentari Republicà. Substanciació.
4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema d’emergències
i seguretat. Tram. 310-00115/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya. Substanciació.
5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla d’inversions
de Ports de la Generalitat. Tram. 310-00116/12. Albert Batet i Canadell, del Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la justícia.
Tram. 310-00110/12. Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat d’algunes
instal·lacions judicials. Tram. 310-00111/12. Eva Granados Galiano, del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inversió en
infraestructures. Tram. 310-00112/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el suport que presta
a Carles Puigdemont. Tram. 310-00117/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la dependència.
Tram. 310-00118/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Substanciació.
Preguntes al president de la Generalitat

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple
sobre la situació política i social. Tram. 317-00064/12. Carles Riera Albert, del
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Substanciació.
12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la
situació política. Tram. 317-00067/12. 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. 317-00063/12. 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. 317-00065/12. Anna Caula i Paretas, del Grup
Parlamentari Republicà. Substanciació.
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15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00066/12. 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. 317-00062/12. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari
de Ciutadans. Substanciació.
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Punt 2 | Designació
Designació dels diputats interventors per al període pressupostari
del 2019
231-00002/12
PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 5 de febrer de 2019, d’acord amb l’article 37.5 del Reglament, acorda de proposar al Ple la designació d’Antonio Espinosa
Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans, de Narcís Clara Lloret, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i de Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari Republicà, com a diputats interventors per al període pressupostari del 2019
(tram. 231-00002/12).
Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió
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Punt 7 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei
Decret llei 4/2019, del 29 de gener, de mesures urgents en matèria de
transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor
203-00012/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 28111 i 28713 / Coneixement: Mesa del Parlament, 05.02.2019 i 11.02.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de febrer de 2019, ha pres
coneixement del Decret llei 4/2019, del 29 de gener, de mesures urgents en matèria
de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor, publicat al
DOGC 7800, 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’inicii
el dia 1 de febrer 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 29 de gener de 2019 s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, s’aprova la iniciativa SIG19TES0100 Projecte de decret llei de mesures urgents en matèria de transport de
viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
Decret llei 4/2019, de 29 de gener, de mesures urgents en matèria de
transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor
El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans i ciutadanes que el Govern ha aprovat i jo, d’acord
amb el que estableix l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent
Decret llei
I

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Decret llei 5/2017, d’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de
fins a nou places, ha establert un conjunt de mesures urgents d’ordenació dels serveis de transport de viatgers, específicament els que es realitzen en la modalitat de
lloguer de vehicles amb conductor, a l’empara de les autoritzacions denominades
VTC, que tenen com a finalitat comuna aportar seguretat jurídica al correcte desenvolupament d’aquesta activitat.
Posteriorment, ha estat promulgat el Reial decret llei 13/2018, de 28 de setembre,
pel qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres, en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor.
Aquesta norma amb rang legal té com antecedent immediat el Reial decret llei
3/2018, de 20 d’abril, que va modificar la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació
dels transports terrestres, en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor.
Aquesta reforma tenia per objecte garantir l’equilibri adequat entre l’oferta de
serveis en aquesta modalitat de transport i la que representen els taxis, emparats en
les llicències municipals corresponents i, si s’escau, autoritzacions de transport de
viatgers en vehicles de turisme.
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L’exposició de motius del Reial decret llei 13/2018, assenyala que durant els
mesos transcorreguts des de l’entrada en vigor del Reial decret llei 3/2018, de 20
d’abril, s’ha posat de manifest que les mesures que preveia no eren suficients per
atendre els problemes de mobilitat, congestió de trànsit i mediambientals que l’increment elevat de l’oferta de transport urbà en vehicles de turisme està ocasionant
en els principals nuclis urbans.
I afegeix que el creixement ràpid d’aquesta modalitat de transport pot donar lloc
a un desequilibri entre oferta i demanda de transport en vehicles de turisme que provoqui un deteriorament general dels serveis, en perjudici dels viatgers. La problemàtica descrita se circumscriu exclusivament a nuclis urbans i no excedeix el territori
de la comunitat autònoma corresponent. Per això, a criteri del legislador estatal, la
resposta a aquests problemes és inajornable i exigeix que el transport exclusivament
urbà efectuat en la modalitat d’arrendament de vehicles amb conductor, així com les
condicions de prestació d’aquest tipus de serveis en l’àmbit estrictament autonòmic,
els pugui abordar eficaçment l’Administració que està en millors condicions per valorar les circumstàncies particulars de cada àmbit.
Concretament, aquestes determinacions es plasmen en la modificació de l’article
91 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres, de manera que l’autorització d’arrendament de vehicles amb conductor d’àmbit nacional
passa a habilitar, exclusivament, per dur a terme serveis de caràcter interurbà.
En coherència amb això, es permet que siguin els òrgans que tinguin competències en matèria de transport urbà els que, en l’exercici d’aquestes, determinin les
condicions en què es poden autoritzar i prestar els serveis de transport de viatgers
íntegrament desenvolupats en el seu àmbit territorial, inclosos els que es porten a
terme en la modalitat d’arrendament de vehicles amb conductor.
És la disposició addicional primera del Reial decret llei 13/2018 la que, sota l’epígraf d’habilitació a les comunitats autònomes determina que, d’aquestes, les que,
per delegació de l’Estat, com és el cas de Catalunya, siguin competents per atorgar
autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor d’àmbit nacional, queden
habilitades per modificar les condicions d’explotació que preveu l’article 182.1 del
Reglament de la Llei d’ordenació de transports terrestres, en els termes següents:
a) La modificació només pot afectar els serveis l’itinerari dels quals es porti a
terme íntegrament en el seu àmbit territorial respectiu i es pot referir a: condicions
de precontractació, sol·licitud de serveis, captació de clients, recorreguts mínims i
màxims, serveis o horaris obligatoris i especificacions tècniques del vehicle.
b) La modificació ha d’estar orientada a millorar la gestió de la mobilitat interior
de viatgers o a garantir el control efectiu de les condicions de prestació dels serveis,
respectant els criteris de proporcionalitat que estableix la normativa vigent.
Es important destacar, a l’efecte de la regulació establerta mitjançant aquest
Decret llei, que tot això s’ha d’entendre sense perjudici de les competències que,
d’acord amb la normativa de cada comunitat autònoma, puguin correspondre a les
entitats locals a l’efecte de l’establiment o la modificació efectiva d’aquestes condicions en relació amb els serveis que transcorren íntegrament dins del seu àmbit
territorial.
II

Un cop més, per tant, com ja succeïa en el context temporal de la promulgació
del Decret llei 5/2017, d’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels serveis
de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places, les modificacions legislatives impulsades en aquesta matèria des de l’Administració General de l’Estat porten
a una situació que requereix de l’adopció urgent de mesures per part del Govern,
amb la finalitat d’incidir en l’ordenació d’aquests serveis de transport de viatgers, en
la modalitat de lloguer de vehicles amb conductor, per seguir garantint els drets de
les persones usuàries, el correcte desenvolupament de la mobilitat atesa actualment
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amb aquests tipus de vehicles, i, en general, la seguretat jurídica present i futura de
l’entorn en el qual es presten els serveis.
La present, perquè el Reial decret llei 13/2018, en la seva disposició transitòria
única, estableix una regulació de les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb
conductor existents a l’entrada en vigor del Reial decret llei, o les sol·licituds de les
quals estiguin pendents de resoldre’s, en clara referència a les que es troben pendents de resolució judicial, fet que comporta que durant els quatre anys següents a
l’entrada en vigor de la norma, aquestes autoritzacions se subjecten a un règim específic que implica, d’una banda, que els seus titulars poden continuar prestant a la
seva empara serveis d’àmbit urbà, i, de l’altra, que segueixen habilitant per efectuar
serveis sense limitació per raó del seu origen, sempre que els vehicles que portin a
terme aquesta activitat s’utilitzin habitualment per prestar serveis destinats a atendre necessitats relacionades amb el territori de la comunitat autònoma en què estigui
domiciliada l’autorització.
És important remarcar quant a això, que l’esmentada disposició transitòria única
prescriu que els serveis de transport prestats en l’àmbit urbà pels titulars de les autoritzacions esmentades queden subjectes a totes les determinacions i limitacions que
estableixi l’òrgan competent en matèria de transport urbà en l’exercici de les seves
competències sobre utilització del domini públic viari, gestió del trànsit urbà, protecció del medi ambient i prevenció de la contaminació atmosfèrica; especialment
en matèria d’estacionament, horaris i calendaris de servei o restriccions a la circulació per raons de contaminació atmosfèrica.
I la futura, perquè un cop transcorregut aquest termini de transitorietat establert
pel Reial decret llei 13/2018, l’Administració competent en matèria de transport
urbà haurà d’arbitrar les mesures pertinents en relació amb el lloguer de vehicles
amb conductor que es desenvolupi en el seu àmbit territorial per la prestació de serveis de naturalesa urbana.
En síntesi, es tracta d’abordar, mitjançant aquest Decret llei, i sempre de manera
ajustada a l’habilitació a les comunitats autònomes prevista en la disposició addicional primera del Reial decret llei 13/2018, la regulació de determinats aspectes de
l’explotació dels serveis, tant urbans com interurbans, prestats íntegrament a Catalunya, en la modalitat de transport de viatgers mitjançant vehicles de lloguer amb
conductor.
III

L’article 169 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la
Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de viatgers que
transcorrin íntegrament dins del territori de Catalunya, i l’article 84 del mateix corpus legal atribueix als governs locals la competència en matèria de serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.
La urgència de la regulació continguda en aquest Decret llei es fonamenta, com
ja va succeir amb la promulgació del Decret llei 5/2017, en la necessitat que Catalunya disposi d’un nou instrument normatiu que permeti, en aquesta ocasió, projectar
de manera adequada i immediata les competències de la Generalitat i de les administracions locals en matèria de transport de viatgers sobre l’activitat de lloguer de
vehicles amb conductor.
La necessitat d’una intervenció legislativa immediata justifica que el Govern faci
ús de la facultat legislativa excepcional del decret llei reconeguda a l’article 64 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, ja que es dona el supòsit de fet que l’habilita, és
a dir, la necessitat extraordinària i urgent.
Aquesta necessitat extraordinària i urgent respon a la identificació concreta de la
situació fàctica conjuntural exposada derivada de l’acció legislativa impulsada per
l’Administració General de l’Estat, concretada en les determinacions del Reial decret llei 13/2018, la qual cosa requereix, davant el buit normatiu existent derivat de
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la manca de regulació integral de la Generalitat del lloguer de vehicles amb conductor, d’una intervenció normativa per part del poder executiu per fer front als objectius de governabilitat.
Els objectius de governabilitat que convergeixen en aquest tema requereixen d’aquest tractament normatiu: es tracta d’articular, en el context competencial propi i
el de l’habilitació normativa operada pel Reial decret llei 13/2018, les modificacions
legislatives necessàries per reaccionar davant el nou escenari de regulació del lloguer de vehicles amb conductor.
En aquest aspecte, totes i cadascuna de les accions legislatives previstes en
aquest Decret llei tenen una relació directa i congruent amb la situació descrita i els
termes en què es vol afrontar des del Govern.
Per tant, l’article 1 del Decret llei determina que el seu objecte és adaptar la legislació vigent a Catalunya en matèria de transport de viatgers mitjançant l’arrendament de vehicles amb conductor i establir determinades condicions d’explotació i
control del servei, en el marc de l’habilitació prevista a la disposició addicional primera del Reial decret llei 13/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica la Llei
16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres, en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor.
I, pel que fa el seu àmbit d’aplicació, aquest article 1 determina que el Decret
llei s’aplica als serveis de transport de viatgers mitjançant l’arrendament de vehicles
amb conductor, de caràcter urbà i interurbà íntegrament desenvolupats a Catalunya.
Aquesta regulació es projecta, per tant, sobre les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor que, a partir de l’entrada en vigor del Reial decret llei 13/2018,
poden continuar prestant serveis interurbans íntegrament compresos a Catalunya,
i serveis urbans durant el període transitori i en els termes que estableix la pròpia
norma.
En primer lloc, i per adaptar la legislació vigent a Catalunya en matèria de transport de viatgers mitjançant l’arrendament de vehicles amb conductor, cal abordar
la modificació tant de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de
viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, com de la Llei 31/2010, del 3
d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en ambdós casos per definir clarament els àmbits competencials de la Generalitat i de les administracions locals, recollint igualment la singularitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les competències que té legalment atribuïdes.
L’exposició de motius del Reial decret llei 13/2018 justifica la seva urgència, entre d’altres, per la concentració que s’està produint dels serveis d’arrendament de vehicles amb conductor en àmbits estrictament urbans i metropolitans, que no van poder preveure inicialment les administracions competents i que comença a afectar de
manera immediata i significativa l’ordenació del transport en aquests àmbits. Al mateix temps, imposa el reconeixement i respecte a les competències de què gaudeixen
les diferents administracions públiques que actuen sobre un mateix àmbit territorial.
Per tant, escau modificar la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, per tal d’adaptar-la al
règim actual de regulació de l’activitat de lloguer de vehicles amb conductor i, molt
especialment, per declarar de manera expressa que correspon als ajuntaments o als
ens metropolitans legalment constituïts l’ordenació i gestió de les diferents modalitats de serveis urbans de transport amb vehicles amb capacitat màxima de fins a nou
places, inclosa la del conductor, sempre que tinguin origen i destinació dins l’àmbit
municipal o metropolità.
Així mateix, es preveu una modificació en matèria de règim sancionador per tipificar com a infracció de caràcter molt greu la realització de serveis de transport
sense dur a terme la inscripció prèvia en el Registre corresponent, d’acord amb el
que determini la normativa d’aplicació, com és el cas de la prevista en aquest Decret Llei.
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I, d’altra banda, també s’ha de dur a terme la modificació de la Llei 31/2010, del
3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que expliciti la competència d’aquest ens local respecte de l’ordenació i la intervenció administratives dels serveis
de transport urbà de viatgers, sempre que tinguin origen i destinació dins l’àmbit
metropolità, no només prestats en taxi, com actualment, sinó comprensiva també
dels que es realitzen mitjançant l’arrendament de vehicles amb conductor o d’altres
modalitats similars.
IV

L’article 4 del Decret llei, de forma ajustada a l’habilitació a les comunitats autònomes prevista en la disposició addicional primera del Reial decret llei 13/2018,
estableix que les entitats locals o els ens metropolitans legalment constituïts poden
establir o modificar, en els termes previstos a la dita disposició addicional, les condicions d’explotació del servei en relació amb aquells que transcorrin íntegrament
dins del seu àmbit territorial.
I, també en compliment del que preveu el Reial decret llei 13/2018, s’especifica,
en relació amb les condicions de precontractació, que el Govern o els ens locals, en
els seus àmbits competencials respectius, poden determinar reglamentàriament les
que resultin adients en cada cas, per millorar la gestió de la mobilitat interior de
viatgers o per garantir el control efectiu de les condicions de prestació dels serveis,
respectant els criteris de proporcionalitat que estableix la normativa vigent.
Tot i que el Reial decret llei 13/2018 habilita a modificar les condicions de prestació del servei de l’article 182 del Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports
Terrestres (ROTT), ho limita a les condicions de precontractació, sol·licitud de serveis, captació de clients, recorreguts mínims i màxims, serveis o horaris obligatoris
i especificacions tècniques del vehicle.
En la mesura que l’apartat 1 de l’article 182 esmentat imposa que, quan els vehicles estan ocupats per persones alienes a l’empresa titular de l’autorització, només
poden circular si es justifica que estan prestant un servei prèviament contractat, que
el contracte d’arrendament ha d’estar prèviament complimentat a l’inici de la prestació del servei contractat i que no poden en cap cas circular per les vies públiques
en busca de clients ni propiciar la captació de clients romanent estacionats, cal establir circumstàncies objectives per fer efectiu el compliment de dites obligacions
i, alhora, protegir els drets de les persones usuàries del servei. Per aquesta raó, el
decret llei considera que ha de transcórrer un termini mínim de 15 minuts entre la
contractació i la prestació efectiva del servei.
Sobre això cal assenyalar que el Decret llei, en establir aquest interval de temps
mínim de 15 minuts, entre la contractació i la prestació efectiva del servei, ho fa de
forma general per a tot Catalunya, en termes d’estricta proporcionalitat d’acord amb
el mandat tant de la pròpia norma habilitant, el Reial decret llei 13/2018, en la seva
disposició addicional primera i transitòria única, com de la legislació vigent en matèria d’unitat de mercat.
Aquesta mesura és necessària i proporcional, en tant que respon a les característiques pròpies de l’activitat de lloguer de vehicles amb conductor, tal com ha estat
definida i perfilada en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports
terrestres, i les disposicions reglamentàries que la desenvolupen. Aquest marc jurídic estatal consagra la precontractació com un element essencial d’aquesta activitat,
a l’empara de les conegudes com autoritzacions VTC.
És a dir, partint de la base que ha d’existir precontractació, el Decret Llei integra
aquest concepte i l’estableix en aquest interval de temps mínim de 15 minuts, entre
la contractació i la prestació efectiva del servei. I ho fa amb una doble condició: en
primer terme, de protecció dels usuaris, que han de poder tenir identificat un temps
mínim per poder prendre una decisió sobre el servei que han precontractat però que
no se’ls ha arribat a prestar encara, com succeeix en qualsevol àmbit en el que es
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contracten serveis. I, en segon terme, perquè cal que l’Administració vetlli pel seu
compliment i disposi a l’efecte d’elements objectivables que garanteixin el control
efectiu d’aquestes condicions de prestació dels serveis, en els termes que recull, un
cop més, la disposició addicional del Reial Decret llei 13/2018, en el seu apartat b).
Així mateix, es determina, en la disposició addicional primera, que els ens locals, en l’exercici de les seves competències sobre utilització del domini públic viari,
gestió del trànsit urbà, protecció del medi ambient i prevenció de la contaminació
atmosfèrica, poden augmentar l’interval de temps fixat en l’article 4 d’aquest Decret
llei. Aquesta modificació s’haurà de justificar en la tramitació de la corresponent
normativa en els termes de l’habilitació prevista en el Reial decret llei 13/2018.
D’altra banda, respecte a la captació de viatgers, cal partir del que determina
l’article 182.1 del Reial decret 1211/1990, en el sentit que els vehicles adscrits a les
autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor no poden, en cap cas, circular per les vies públiques a la recerca de clients ni propiciar la captació de viatgers
que no haguessin contractat prèviament el servei romanent estacionats a tal efecte.
El Decret llei puntualitza que, amb aquesta finalitat, quan no estiguin precontractats o prestant servei, els vehicles adscrits a les autoritzacions d’arrendament de
vehicles amb conductor han de romandre estacionats fora de les vies públiques, en
aparcaments o garatges.
I, per acabar, el Decret llei afegeix, en compliment del marc general que preveu
el Reial decret 1211/1990, per tal d’actualitzar les seves prescripcions i garantir-ne
l’efectivitat quan s’estan utilitzant les noves tecnologies en la prestació d’aquest servei, i sempre en el sentit d’impedir la captació de viatgers que no haguessin contractat prèviament el servei, que la geolocalització que permet als clients ubicar amb
caràcter previ a la contractació els vehicles disponibles adscrits a una autorització
d’arrendament de vehicles amb conductor es considera, a l’efecte de les condicions
d’explotació del servei, com a captació de viatgers, i per tant prohibida d’acord amb
el que preveu aquest article.
Això no obstant, i per garantir els drets de la persona usuària que ja ha contractat el servei, el Decret llei preveu que, un cop contractat aquest, l’usuari ha de poder
accedir a la informació que identifiqui el vehicle que li ha de prestar aquest servei.
V

L’article 5 del Decret llei conté una sèrie de determinacions relatives al control
i al règim sancionador, necessàries per fer efectives les prescripcions establertes a
l’article 4.
En primer lloc, es preveu que, a l’efecte del control del compliment de les condicions establertes en aquest Decret llei, els ens locals poden crear un registre de
vehicles que presten servei en el seu àmbit territorial.
Aquesta habilitació als ens locals té la seva fonamentació en la necessitat de poder comptar en tot moment amb dades objectives del nombre de vehicles que presten
serveis d’arrendament amb conductor en el seu àmbit territorial i així poder projectar adequadament les seves competències en matèria de transport de viatgers, però
també de gestió de la mobilitat interior de viatgers.
I, també vinculada amb el control efectiu de les condicions de prestació del servei a què es refereix la disposició addicional primera del Reial decret llei 13/2018,
es determina que el personal amb funcions d’inspecció nomenat pels ens locals té,
en els actes de servei i en els actes motivats per aquests, la consideració d’agents de
l’autoritat en l’exercici de les seves funcions.
Aquesta atribució de la condició d’autoritat pública es formula en termes ajustats
al que és la doctrina més recent en la matèria fixada pel Tribunal Constitucional, i
especialment a la que es conté a la Sentència 90/2018.
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Referent a això, s’estableix que aquest personal que exerceix funcions inspectores ha de donar compte de les infraccions detectades als òrgans administratius
competents.
Finalment, en temes de règim sancionador, es tipifica com a infracció l’incompliment de les condicions d’explotació del servei establertes en l’article 4 del Decret
llei, que s’incardina, com a infracció greu, en el marc del que preveu l’article 54 a)
de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera
mitjançant vehicles de motor.
Aquest precepte qualifica com a infracció greu el fet de prestar serveis en condicions diferents de les que assenyalen la Llei 12/1987 i les disposicions que la desenvolupen, o de les que fixa l’Administració en atorgar les concessions o les autoritzacions, llevat que sigui qualificada com a infracció molt greu de conformitat amb
el que estableix l’article 53.
VI

En aquest marc de regulació d’alguns aspectes de l’activitat de lloguer de vehicles amb conductor el Decret llei, en la seva disposició addicional, conté un mandat
al Govern en el sentit que ha de regular l’activitat de mediació en la contractació i
en la comercialització de serveis d’arrendament de vehicles amb conductor urbà i
interurbà a Catalunya.
Aquest mandat té com a objectiu, en un moment en el qual és notòria la creixent contractació de serveis de transport de viatgers en la modalitat de lloguer amb
conductor, mitjançant empreses de mediació i, molt especialment, la presència progressiva de formes de mediació telemàtica, fixar unes certes regles del joc, amb
l’objectiu de protegir els interessos de les persones usuàries, sempre en termes de
necessitat, proporcionalitat i no-discriminació.
VII

Mentre no s’aborda una regulació integral de les diferents modalitats de transport discrecional de viatgers en vehicles de fins a nou places, tant de taxi com de lloguer de vehicles amb conductor, i per tal de poder resoldre adequadament la problemàtica plantejada, especialment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es considera
convenient adoptar mitjançant aquest Decret llei les mesures legislatives descrites.
Per tant, atès que el Decret llei és un recurs extraordinari i que se n’ha de fer un
ús limitat a les situacions que realment mereixen la consideració d’urgents i convenients, i que la present disposició abasta aquells aspectes estrictament necessaris per
poder ordenar de manera adequada l’activitat de transport de viatgers en vehicles de
fins a nou places en la modalitat de lloguer de vehicles amb conductor;
Vist que l’aprovació d’aquest Decret llei no exclou en cap cas la necessitat de fer
una regulació completa de l’activitat de transport de viatgers que es presta mitjançant vehicles de lloguer amb conductor, que desenvolupi tots els aspectes normatius
que han de definir aquesta activitat;
En virtut del que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern (DOGC 5256, de 12.11.2008);
Per tot això exposat, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat i
d’acord amb el Govern,
Decreto:
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1.1 Aquest Decret llei té per objecte adaptar la legislació vigent a Catalunya en
matèria de transport de viatgers mitjançant l’arrendament de vehicles amb conductor i establir determinades condicions d’explotació i control del servei, en el marc de
l’habilitació prevista a la disposició addicional primera del Reial decret llei 13/2018,
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de 28 de setembre, pel qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres, en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor.
1.2 Aquest Decret llei s’aplica als serveis de transport de viatgers mitjançant
l’arrendament de vehicles amb conductor, de caràcter urbà i interurbà íntegrament
desenvolupats a Catalunya.
Article 2. Modificació de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor

2.1. Els apartats 3 i 4 de l’article 38 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, resten modificats en els
termes següents:
«3. Corresponen als ajuntaments o als ens metropolitans legalment constituïts
l’ordenació i gestió de les diferents modalitats de serveis urbans de transport amb
vehicles amb capacitat màxima de fins a nou places, inclosa la del conductor, sempre que tinguin origen i destinació dins l’àmbit municipal o metropolità.
4. Per als serveis interurbans, excepció feta de les autoritzacions d’arrendament
de vehicles amb conductor, la llicència municipal o metropolitana serà condició indispensable per poder admetre passatgers des del municipi de què es tracti, sense
perjudici de l’autorització necessària de la Generalitat.»
Com a conseqüència de la modificació anterior, es modifica la numeració del vigent apartat 4 del mateix article 38 que passa a ser l’apartat 5, mantenint el mateix
text.
2.2. S’addiciona un nou apartat i) a l’article 53 en els termes següents:
i) La realització de serveis de transport regulats en aquesta Llei sense dur a terme la inscripció prèvia en els Registres corresponents, d’acord amb el que determini
la normativa d’aplicació.
Article 3. Modificació de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona

L’article 14, apartat B) lletra c) de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, resta modificat en els termes següents:
«c) L’ordenació i la intervenció administratives dels serveis de transport urbà de
viatgers, sempre que tinguin origen i destinació dins l’àmbit metropolità, prestats
en taxi, mitjançant l’arrendament de vehicles amb conductor o d’altres modalitats
similars».
Article 4. Condicions d’explotació del servei

4.1. De conformitat amb allò establert a la disposició addicional primera del Reial decret llei 13/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica la Llei 16/1987, de 30
de juliol, d’ordenació dels transports terrestres en matèria d’arrendament de vehicles
amb conductor, les entitats locals o els ens metropolitans legalment constituïts poden establir o modificar, en els termes previstos a la dita disposició addicional, les
condicions d’explotació del servei en relació amb aquells que transcorrin íntegrament dins del seu àmbit territorial.
4.2. Pel que fa les condicions de precontractació, el Govern o els ens locals, en
els seus àmbits competencials respectius, poden determinar reglamentàriament les
que resultin adients en cada cas, per millorar la gestió de la mobilitat interior de
viatgers o per garantir el control efectiu de les condicions de prestació dels serveis,
respectant els criteris de proporcionalitat que estableix la normativa vigent.
Als efectes de garantir el compliment de les condicions de prestació del servei de
l’article 182.1 del Reial decret 1211/1990 i, en particular, de la precontractació del
servei, ha de transcórrer un interval de temps mínim de 15 minuts, entre la contractació i la prestació efectiva del servei.
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En el cas que les empreses prestadores del servei reconeguin al consumidor o
persona usuària un interval de temps per exercir un dret de cancel·lació o desistiment, aquest resta inclòs en el interval mínim assenyalat.
4.3. D’acord amb el que estableix l’article 182.1 del Reial decret 1211/1990, els
vehicles adscrits a les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor no
poden, en cap cas, circular per les vies públiques a la recerca de clients ni propiciar
la captació de viatgers que no haguessin contractat prèviament el servei romanent
estacionats a tal efecte.
Amb aquesta finalitat, quan no estiguin contractats prèviament o prestant servei,
els vehicles adscrits a les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor
han de romandre estacionats fora de les vies públiques, en aparcaments o garatges.
4.4. La geolocalització que permet als clients ubicar amb caràcter previ a la contractació els vehicles disponibles adscrits a una autorització d’arrendament de vehicles amb conductor es considera, a l’efecte de les condicions d’explotació del servei,
que propicia la captació de viatgers, i, per tant, no es pot practicar.
Sens perjudici del que es disposa al paràgraf anterior, un cop contractat el servei
la persona usuària ha de poder accedir a la informació que identifiqui el vehicle que
li ha de prestar aquest servei.
Article 5. Control i règim sancionador

5.1 Amb la finalitat de controlar el compliment de les condicions establertes en
aquest Decret llei, els ens locals poden crear els seus propis registres de vehicles i
serveis, accedir al registre de serveis de la Generalitat i d’altres administracions que
les facultin al respecte.
5.2 El personal amb funcions d’inspecció nomenat pels ens locals a l’efecte del
control de les condicions d’explotació establertes en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor tenen, en els actes de servei i en els actes motivats per aquests,
la consideració d’agents de l’autoritat en l’exercici de llurs funcions.
Aquest personal ha d’exercir les funcions inspectores corresponents i ha de donar
compte de les infraccions detectades als òrgans administratius competents.
5.3 L’incompliment de les condicions d’explotació del servei establertes en l’article 4 d’aquest Decret llei es considera una infracció greu, de conformitat amb el
que s’estableix a l’article 54 a) de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor.
Disposició addicional primera. Precontractació del servei en l’àmbit
local

Els ens locals, en l’exercici de les seves competències sobre utilització del domini públic viari, gestió del trànsit urbà, protecció del medi ambient i prevenció de la
contaminació atmosfèrica, poden augmentar l’interval de temps fixat en l’article 4
d’aquest Decret llei de forma justificada en els termes de l’habilitació prevista en el
Reial decret llei 13/2018.
Disposició addicional segona. Activitat de mediació

El Govern ha de regular l’activitat de mediació en la contractació i en la comercialització de serveis d’arrendament de vehicles amb conductor urbà i interurbà a
Catalunya.
Disposicions finals
Primera. Desplegament

S’autoritza la persona titular del departament competent en matèria de transports
perquè dicti els actes i les disposicions reglamentàries que es considerin necessàries
per al desplegament d’aquest Decret llei.
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Segona. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, a excepció del previst a l’apartat 4 de l’article 4, que
entrarà en vigor al mes de la seva publicació.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable
aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als
quals correspongui el facin complir.
Barcelona, 29 de gener de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Damià Calvet i
Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
Antecedents del Decret llei

1. Comunicació a la Secretaria del Govern d’inici de la tramitació del Decret llei.
2. Informe del Gabinet Jurídic.
3. Memòria justificativa article 38, Llei 13/2008.
4. Informe jurídic.
5. Text del Decret llei aprovat pel Govern.
6. Publicació del Decret llei al DOGC.
7. Certificat del secretari general donant conformitat a la documentació de l’expedient.
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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Punt 8 | Debat de totalitat
Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 476 i 826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.02.2018 i 22.02.2018

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 16, pàgina 4, del
15 de febrer de 2018 i modificat en el BOPC 23, pàgina 5, del 26 de febrer de 2018.
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Punt 9 | Debat i votació
Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre
l’adjudicació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat
252-00014/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 9474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.1
del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi la creació
d’una comissió d’investigació sobre l’adjudicació del servei d’abastament d’aigua en
alta Ter-Llobregat i les conseqüències de la ratificació de la sentència del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya, de 22 de juny de 2015.
Exposició de motius

El passat mes de febrer la sala del contenciós administratiu del Tribunal Suprem
va desestimar el recurs de cassació interposat per la Generalitat de Catalunya i va
confirmar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 22 de juny
de 2015, que anul·lava l’acord d’adjudicació del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat.
El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha
re-conegut que la reversió del contracte de concessió tindrà un cost directe estimat
d’uns 300 milions d’euros, si bé la quantitat exacta està pendent de determinar. Res
no s’ha aclarit en relació als impostos abonats que s’haurien de retornar, ni als 995
milions d’euros que el 2012 es van apuntar als pressupostos de la Generalitat com
a ingrés atípic i que després de la reversió del contracte s’haurien de descomptar.
El cost per a la ciutadania serà enorme, però el més greu és que la Generalitat
va rebre nombrosos advertiments dels òrgans de control i tots ells van ser desoïts.
Per aquests motius, el grup sotasignat presenta la proposta de resolució següent:
Proposta de resolució

a) Crear una comissió d’investigació sobre l’adjudicació del servei d’abastament
d’aigua en alta Ter-Llobregat i sobre les conseqüències de la ratificació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 22 de juny de 2015 que anul·la
aquesta adjudicació.
b) La comissió d’investigació tindrà per finalitat i abast depurar les responsabilitats polítiques oportunes per les conseqüències de la sentència que anul·la l’acord
d’adjudicació del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat i impulsar reformes per evitar que una situació com aquesta es repeteixi en
el futur.
c) El contingut bàsic de la comissió d’investigació serà l’obtenció d’informació
rellevant i la substanciació de compareixences tant dels respon-sables polítics i administratius que van participar en la tramitació, com d’aquelles persones que puguin
contribuir a esclarir els fets objecte d’estudi, a través de l’anàlisi i investigació com
a mínim de:
a. Les motivacions dels departaments de Territori i Sostenibilitat, d’Empresa i
Coneixement i de qualssevol altres organismes públics implicats que justifiquin la
decisió de licitació d’aquest contracte.
b. La decisió de la Generalitat de Catalunya de continuar amb la formalització
del contracte després de la investigació oberta per l’Organisme Administratiu de
Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) i la suspensió automàtica sobre el
procediment que l’inici d’aquesta investigació va comportar.

Dossier

17

ple 25
27 de febrer de 2019

c. Els detalls de les circumstàncies en què es va produir la decisió de la OARCC
d’aixecar la suspensió automàtica de l’expedient de contractació pocs dies abans de
la signatura del contracte, i de dictar la Resolució corresponent just un dia després
de la signatura del mateix.
d. La decisió de la Generalitat de Catalunya de no paralitzar el contracte quan va
rebre la Resolució, exactament un dia després de l’inici de la nova gestió, moment
en què hauria estat molt senzilla de revertir.
e. Els motius que van portar als departaments de Territori i Sostenibilitat i
d’Economia i Coneixement a emetre la Resolució Interpretativa de data 5 de juliol
de 2013, que establia que en cas d’haver-se d’executar la resolució de l’OARCC li
seria d’aplicació a aquest supòsit els efectes que el Plec preveu per als casos d’extinció de la relació contractual per resolució del contracte, i l’anàlisi de si aquesta sobregarantia no seria contrària a una bona gestió dels interessos públics.
f. Qualsevol altra decisió rellevant per a l’adjudicació del contracte i la seva continuïtat en el temps tot i les resolucions en contra.
g. Els efectes que la sentència definitiva tindran sobre els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, sobre la prestació del servei i sobre el preu de l’aigua, entre
d’altres.
d) La comissió d’investigació podrà, tal com estableix l’article 67.2 del Reglament del Parlament, incorporar especialistes, amb veu i sense vot, per a tasques
d’assessorament tècnic en un nombre no superior al de diputats membres de la comissió.
Palau del Parlament, 28 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs
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Punt 10 | Debat i votació
Proposta de resolució sobre la creació d’una comissió d’investigació
sobre l’adjudicació del servei d’abastament d’aigua en alta TerLlobregat
252-00015/12
PRESENTACIÓ: GP CS, GP CATECP
Reg. 21631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 67.1
del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament acordi la creació
d’una comissió d’investigació sobre l’adjudicació del servei d’abastament d’aigua en
alta Ter-Llobregat i les conseqüències de la ratificació de la sentència del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya, de 22 de juny de 2015.
Exposició de motius

El passat mes de febrer la sala del contenciós administratiu del Tribunal Suprem
va desestimar el recurs de cassació interposat per la Generalitat de Catalunya i va
confirmar la sentència del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 22 de juny
de 2015, que anul·lava l’acord d’adjudicació del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat.
El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha reconegut que la reversió del contracte de concessió tindrà un cost directe estimat
d’uns 300 milions d’euros, si bé la quantitat exacta està pendent de determinar. Res
no s’ha aclarit en relació als impostos abonats que s’haurien de retornar, ni als 995
milions d’euros que el 2012 es van apuntar als pressupostos de la Generalitat com
a ingrés atípic i que després de la reversió del contracte s’haurien de descomptar.
El cost per a la ciutadania serà enorme, però el més greu és que la Generalitat
va rebre nombrosos advertiments dels òrgans de control i tots ells van ser desoïts.
Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la proposta de resolució següent:
Proposta de resolució

a) Crear una comissió d’investigació sobre l’adjudicació del servei d’abastament
d’aigua en alta Ter-Llobregat i sobre les conseqüències de la ratificació de la sentència del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 22 de juny de 2015 que anul·la
aquesta adjudicació.
b) La comissió d’investigació tindrà per finalitat i abast depurar les responsabilitats polítiques oportunes per les conseqüències de la sentència que anul·la l’acord
d’adjudicació del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat i impulsar reformes per evitar que una situació com aquesta es repeteixi en
el futur.
c) El contingut bàsic de la comissió d’investigació serà l’obtenció d’informació
rellevant i la substanciació de compareixences tant dels responsables polítics i administratius que van participar en la tramitació, com d’aquelles persones que puguin
contribuir a esclarir els fets objecte d’estudi, a través de l’anàlisi i investigació com
a mínim de:
a. Les motivacions dels departaments de Territori i Sostenibilitat, d’Empresa i
Coneixement i de qualssevol altres organismes públics implicats que justifiquin la
decisió de licitació d’aquest contracte.
b. La decisió de la Generalitat de Catalunya de continuar amb la formalització
del contracte després de la investigació oberta per l’Organisme Administratiu de
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Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) i la suspensió automàtica sobre el
procediment que l’inici d’aquesta investigació va comportar.
c. Els detalls de les circumstàncies en què es va produir la decisió de la OARCC
d’aixecar la suspensió automàtica de l’expedient de contractació pocs dies abans de
la signatura del contracte, i de dictar la Resolució corresponent just un dia després
de la signatura del mateix.
d. La decisió de la Generalitat de Catalunya de no paralitzar el contracte quan va
rebre la Resolució, exactament un dia després de l’inici de la nova gestió, moment
en què hauria estat molt senzilla de revertir.
e. Els motius que van portar als departaments de Territori i Sostenibilitat i
d’Economia i Coneixement a emetre la Resolució Interpretativa de data 5 de juliol
de 2013, que establia que en cas d’haver-se d’executar la resolució de l’OARCC li
seria d’aplicació a aquest supòsit els efectes que el Plec preveu per als casos d’extinció de la relació contractual per resolució del contracte, i l’anàlisi de si aquesta
sobregarantia no seria contrària a una bona gestió dels interessos públics.
f. Qualsevol altra decisió rellevant per a l’adjudicació del contracte i la seva continuïtat en el temps tot i les resolucions en contra.
g. Els efectes que la sentència definitiva tindran sobre els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, sobre la prestació del servei i sobre el preu de l’aigua, entre
d’altres.
d) La comissió d’investigació podrà, tal com estableix l’article 67.2 del Reglament del Parlament, incorporar especialistes, amb veu i sense vot, per a tasques
d’assessorament tècnic en un nombre no superior al de diputats membres de la comissió.
Palau del Parlament, 12 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs. Susana Segovia Sánchez, GP CatECP; portaveus

Dossier

20

ple 25
27 de febrer de 2019

Punt 16 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la
gent gran
302-00060/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 29024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació
al Govern sobre la situació de la gent gran (tram. 300-00075/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
En relació a l’increment de les prestacions:
1. Tramitar 2.000 noves prestacions vinculades a residència (PEV) durant l’any
2019, per tal que aquelles persones amb dependència reconeguda que es troben en
llista d’espera puguin ocupar part de places residencials buides a Catalunya.
2. Incrementar la quantia de les prestacions vinculades a residència en un 30%
pels graus II i III de dependència, mitjançant un complement d’àmbit autonòmic tal
i com es feia amb anterioritat a l’any 2010.
3. Incrementar en un 30% el nombre de noves prestacions per a cuidadores no
professionals, així com manifestar el suport a la recuperació de les seves cotitzacions a la seguretat social retirades l’any 2012.
En relació a l’increment de places residencials i de centre de dia:
4. Concertar el 100% de les places residencials i de centre de dia d’aquells nous
equipaments promoguts pels ajuntaments amb fons propis.
5. Obrir 2.000 noves places de centre de dia, actualment tancades, per donar resposta a les necessitats de les persones amb una dependència més lleu que necessiten
d’aquest recurs durant el dia.
6. Assegurar el transport des del domicili al centre de dia a aquelles persones
que, pel seu grau de dependència o discapacitat, no puguin desplaçar-se de forma
autònoma.
En relació a la qualitat dels serveis:
7. Encarregar una auditoria externa que examini i valori la qualitat dels serveis
prestats per les empreses que gestionen residències i centres dia de titularitat pública, en especial el compliment dels plecs de condicions de les adjudicacions, el
compliment de les ràtios, la qualitat de l’alimentació i els serveis mèdics i sanitaris.
8. Facilitar la incorporació de més gerocultors i gerocultores i auxiliars d’infermeria al sistema, millorant les seves condicions laborals i salarials.
9. Incrementar les tarifes en el sector de residències, a partir de les propostes
que realitzin tant la patronal com els sindicats, per tal d’actualitzar els costos dels
serveis residencials.
10. Deixar sense efectes l’acord transitori signat entre l’ICASS i el sector de les
patronals el 2 de desembre per a la flexibilització dels serveis d’atenció residencial
i d’atenció diürna, que va reduir les ràtios d’atenció fins un 8%, i tornar a les ràtios
marcades per llei.
En relació a altres àmbits relacionats amb la qualitat de vida de la gent gran:
11. Presentar, en el termini de sis mesos, l’avantprojecte de llei de la Gent Gran
de Catalunya.
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12. Presentar a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini
de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, un pla estratègic de millora dels
serveis d’atenció domiciliària, que complementi els actuals serveis amb nous recursos tècnics i humans que permetin garantir la cura i l’envelliment als domicilis,
retardant, fins que les condicions de salut ho requereixin, l’ingrés en un recurs residencial.
13. Presentar, en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, un
nou Pla Integral de Seguretat de les persones grans, així com presentar a la Comissió de Treball, Benestar Social i Famílies la memòria de l’anterior Pla integral de
Seguretat de les persones grans 2015-2018.
14. Presentar un nou Protocol marc i orientacions d’actuacions contra el maltractament de la gent gran, a partir de l’experiència de l’actual protocol que data de
l’any 2012.
15. Crear una cartera de serveis específica per a les persones grans que viuen
soles a Catalunya.
16. En el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, procedir a
l’actualització de la Cartera de Serveis Socials, congelada des de l’any 2010.
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES
Reg. 30742; 30784 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 30742)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, 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 la situació de la gent gran (tram. 302-00060/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 4 bis

4 bis. Habilitar la partida necessària als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2019 per a la construcció de noves residències, centres de dia i pisos tutelats de titularitat pública d’acord amb les necessitats existents a tot el territori de Catalunya, abordant una planificació territorial dels recursos residencials per
a la Gent Gran que fa massa temps que no es porta a terme a causa la falta d’una
estratègia global per part del Govern de la Generalitat.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 30784)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet
i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
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menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la gent
gran (tram. 302-00060/12).
Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

1. Seguir tramitant prestacions vinculades a residència (PEV) durant l’any 2019
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i en els llocs de major prioritat territorial, per tal que aquelles persones amb dependència reconeguda de Grau II o Grau
III que es troben en llista d’espera puguin ocupar part de places residencials buides
a Catalunya, prioritzant les residències de titularitat pública municipal.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició

2. Incrementar, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, la quantia de les
prestacions vinculades a residència en un 30% pels graus II i III de dependència, mitjançant un complement d’àmbit autonòmic tal i com es feia amb anterioritat a l’any 2010.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

4. Concertar el màxim nombre de places residencials i de centre de dia d’aquells
nous equipaments promoguts pels ajuntaments amb fons propis, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, d’acord amb la viabilitat econòmica de la inversió així com
també amb la programació territorial de prioritats, i la voluntat pròpia de l’ens local.
Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

5. Per tal de millorar l’atenció diürna obrir, d’acord amb les disponibilitats pressupostaries, noves places de centre de dia, actualment tancades, per donar resposta
a les necessitats de les persones amb una dependència més lleu que necessiten d’aquest recurs durant el dia.
Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició

6. Assegurar el transport des del domicili al centre de dia a aquelles persones
que, pel seu grau de dependència o discapacitat, no puguin desplaçar-se de forma
autònoma, d’acord amb les disponibilitats pressupostaries.
Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

7. Encarregar un estudi que examini i valori la qualitat dels serveis residencials
de titularitat pública i gestió delegada prestats per les empreses que gestionen residències i centres dia de titularitat pública, en especial el compliment dels plecs de
condicions de les adjudicacions, el compliment de les ràtios, la qualitat de l’alimentació i els serveis mèdics i sanitaris.
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Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició

9. Incrementar les tarifes en el sector de residències, a partir de les propostes que
realitzin tant la patronal com els sindicats, per tal d’actualitzar els costos dels serveis
residencials segons disponibilitats pressupostàries.
Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

10. Deixar sense efectes l’acord transitori signat entre l’ICASS i el sector de les
patronals el 2 de desembre per a la flexibilització dels serveis d’atenció residencial i
d’atenció diürna, i acordar mesures amb els sectors implicats per garantir i millorar
la qualitat assistencial dels servei.
Esmena 9
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

11. Iniciar la tramitació, en el termini de sis mesos, de la llei de la Gent Gran
de Catalunya.
Esmena 10
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

12. Presentar a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini
de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, un model que incideixi en l’atenció
integrada social i sanitària.
Esmena 11
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació

13. Presentar, en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, l’actualització del Pla Integral de Seguretat de les persones grans, així com presentar a
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies les accions dutes a terme en el marc
del Pla integral de Seguretat de les persones grans 2015-2018.
Esmena 12
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de refosa dels punts 15 i 16 en un únic punt

Iniciar l’actualització de la Cartera de Serveis Socials, un cop s’hagi aprovat el
Pla Estratègic de Serveis Socials durant el 2019.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus
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Punt 17 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a les
polítiques socials
302-00061/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 29131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la
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).
Moció

El Parlament reclama al Govern:
1. Que als Pressupostos de 2019 s’actualitzi l’IRSC, Indicador de la Renda de
Suficiència que està congelat des de l’any 2010.
Respecte de les polítiques d’infància:
2. Als pressupostos de 2019, doblar la inversió directa en polítiques d’infància i
famílies respecte allò pressupostat el 2018.
3. a) En el termini d’un mes, crear una comissió per a la revisió global del sistema de protecció a la infància, en la qual hi participi personal de la DGAIA, representants sindicals, i entitats i professionals experts del sector.
b) Lliurar al Parlament, després d’aquesta primera reunió, un pla d’acció calendaritzat dels treballs previstos per aquesta comissió.
4. a) Garantir el desplegament de l’Estratègia d’acollida i inclusió del jovent que
emigra sol amb un pla d’acció calendaritzat i dotat pressupostàriament.
b) Lliurar aquest pla d’acció al Parlament en el termini d’un mes.
Respecte de la Renda Garantida de Ciutadania:
5. Als Pressupostos de 2019, incrementar en 200M€ la partida pressupostària
destinada a la Renda Garantida de Ciutadania respecte allò gastat en aquesta prestació l’any 2018.
6. Resolució, en un termini màxim de 2 mesos, de tots els recursos i peticions de
pagament per silenci positiu, presentats durant l’any 2018. I a partir d’ara, resolució
en temps i forma dels que se segueixi rebent.
7. Garantir que amb el reglament que està en elaboració no es restringirà la interpretació de la llei, especialment respecte a qui té dret a rebre la RGC o als condicionants per a deixar de rebre-la.
Respecte al sector de la Dependència:
8. Al Pressupost de 2019, incloure recursos suficients per a crear 3500 noves
places de residència pública a Catalunya per dependència, amb l’objectiu de reduir,
durant aquest any, la llista d’espera actual de persones que tenen el dret reconegut a
una plaça residencial.
9. a) Preveure l’increment suficient al Pressupost de 2019, i als successius, per a
situar, en un període màxim de 3 anys, les tarifes públiques que es paguen als serveis del sector de la Dependència al nivell necessari per poder dignificar el sector,
tal i com demanen conjuntament patronals i sindicats.
b) Condicionar que almenys un 60% d’aquest increment de tarifes es destinarà a
millorar el salari de les treballadores, especialment de les que tenen els salaris més
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baixos, i que la resta de l’increment es destinarà únicament a millorar el servei que
es presta als usuaris.
10. Revisar les ràtios de personal, especialment d’atenció directa, que han de
complir els centres residencials d’atenció a les persones grans i centres de dia de
finançament públic, especialment pel que fa a cobertura de personal i a les seves
condicions professionals i laborals.
11. a) Exercir de manera efectiva les competències en matèria d’inspecció laboral
que corresponen a la Generalitat als efectes de comprovació i control de compliment
en matèria de condicions laborals.
b) Reforçar les inspeccions als centres incloent-hi entrevistes amb els treballadors sense la presència de la direcció. En el cas d’inspeccions rutinàries, intercalar-ne de fetes amb preavís amb altres sense avís.
12. Garantir que cap empresa sancionada per incompliments greus del contracte
o per maltractar els treballadors o els usuaris podrà ser adjudicatària de cap altre
contracte de serveis de dependència o de serveis a les persones per part de l’administració de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,
GP CatECP

ESMENES PRESENTADES
Reg. 30741; 30783 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 30741)

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 prioritats del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies amb relació a les polítiques socials (tram. 302-00061/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 5

Dotar de transparència els centres tutelars amb l’obligació de l’entitat gestora
dels centres residencials d’acció educativa i d’educació intensiva de retre comptes de
les aportacions públiques rebudes, incloent-hi anualment una memòria econòmica
i d’activitats realitzades, i també dels plans de contingència, les retribucions de cadascun dels professionals del centre amb relació a la seva categoria professional, les
despeses anuals de funcionament del centre desglossades per conceptes, la despesa
en concepte de reforma, ampliació i millora dels espais del centre, si es produeixen,
i la despesa en concepte d’higiene, alimentació i vestimenta dels menors, tal com ja
va recollir el punt 110.L de la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre
l’orientació política general del Govern.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 6

Donar compliment als punts 13.F y 13.G de la Resolució 220/XII del Parlament
de Catalunya, sobre la protecció dels infants per assegurar el millorament de la
transparència en la gestió dels centres que pertanyen a fundacions privades que deDossier
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penen del sistema de protecció de la infància, amb el compliment d’un protocol de
retiment de comptes anual de tots els centres, i fer auditories anuals del funcionament dels centres i dels processos d’adjudicació de contractes públics de la Generalitat a fundacions privades que formen part del sistema de protecció de la infància.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7

Donar compliment al punt 13.I de la Resolució 220/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció dels infants, garantint el compliment escrupolós del període
màxim d’estada al centre d’acollida, de sis mesos de durada, d’acord amb la Llei
14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 30783)

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 les prioritats del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a les polítiques socials
(tram. 302-00061/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1. Que el Parlament de Catalunya actualitzi l’IRSC, Indicador de la Renda de
Suficiència, indicant alhora com es financia l’increment de la despesa.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. Als pressupostos de 2019, incrementar les polítiques d’infància i famílies, així
com aconseguir la unificació dels mètodes de càlcul de la inversió en infància.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3.a) En el primer trimestre del 2019, convocar un grup de treball per a la revisió
global del sistema de protecció a la infància, en la qual hi participi personal de la
DGAIA, representants sindicals, i entitats i professionals experts del sector.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició

4.a) Garantir el desplegament de l’Estratègia d’acollida i inclusió del jovent que
emigra sol amb la dotació necessària i amb un pla d’acció calendaritzat i dotat pressupostàriament.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

5. Als Pressupostos de 2019, Incrementar en l’import necessari la partida pressupostària destinada a la Renda Garantida de Ciutadania per garantir el dret subjectiu
a cobrar la RGC.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

6. Resolució dins els terminis legals segons dictamen preceptiu de la Comissió
Jurídica Assessora, de tots els recursos i peticions de pagament per silenci positiu
que estan en tràmit administratiu, presentats durant l’any 2018. I a partir d’ara, resolució en temps i forma dels que se segueixi rebent.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, addició i supressió

8. Al Pressupost de 2019, incloure recursos suficients per a crear noves places
de residència pública a Catalunya per dependència, amb l’objectiu de reduir, durant
aquest any, la llista d’accés actual de persones que tenen el dret reconegut a una
plaça residencial, d’acord amb la programació territorial prevista pel 2020-2023 i
segons disponibilitat pressupostària.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

9. Preveure l’increment suficient al Pressupost de 2019, i als successius, per a situar, en un període màxim de 4 anys, les tarifes públiques que es paguen als serveis
del sector de la Dependència al nivell necessari per poder dignificar el sector, tal i
com demanen conjuntament patronals i sindicats.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

10. Revisar conjuntament amb tots els agents del sector involucrats, el model de
prestacions de serveis residencials de l’atenció centrada en la persona.
Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

11.a) Continuar exercint, donant compliment a les funcions corresponents a la
ITC, les competències en matèria d’inspecció laboral que corresponen a la Generalitat als efectes de comprovació i control de compliment en matèria de condicions
laborals.
Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

11.b) Reforçar les inspeccions als centres incloent-hi converses amb els treballadors i treballadores sense la presència de la direcció. En el cas d’inspeccions rutinàries, seguir fent-les sense preavís.
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Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

12. Garantir com a requisit per a la l’adjudicació, concertació o delegació de gestió de serveis socials el no haver estat sancionades amb caràcter ferm per infracció
greu en matèria professional que posi en qüestió la seva integritat en la capacitat de
gestionar serveis públics d’acord amb la normativa vigent.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 18 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de
joventut
302-00064/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 29173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat, David Bertran
Román, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent
a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut (tram. 300-00081/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Formació Professional
a) Millorar l’orientació laboral a tots els instituts públics perquè doni consell acadèmic i professional, assegurant una formació adequada per als propis orientadors.
b) Desenvolupar una oferta d’FP Dual amb l’objectiu que aquesta modalitat arribi a un mínim del 50% de l’alumnat el curs 2024-2025, donades les seves característiques que fan que els seus usuaris tinguin millors oportunitats professionals,
segons totes les dades disponibles.
c) Ampliar el coneixement de l’FP Dual a través d’una campanya de comunicació a les xarxes, destinada tant a joves com a pares i mares.
d) Realitzar un estudi dels resultats de l’FP Dual, analitzant individualment cada
família professional, involucrant els centres escolars i les empreses, per adaptar el
model dual a cada sector.
e) Desenvolupar un servei de formació destinat a tutors d’empresa i tutors d’FP
Dual, amb l’objectiu d’aprofundir en les seves competències de formació i seguiment dels alumnes.
f) Impulsar la figura dels assessors tècnics, amb coordinació amb altres administracions, per a posar en contacte centres educatius i empreses, quan aquestes s’integrin en programes d’FP Dual.
g) Fomentar els intercanvis d’estudiants d’FP amb altres països, a través de programes de la Unió Europea com el Programa Leonardo da Vinci i d’altres.
h) Destinar el pressupost suficient per a crear, per part de la Generalitat, les beques salari i les beques mobilitat per a estudiants d’FP per al curs 2019-2020.
2) Universitat
a) Dissenyar un pla que permeti que tots els alumnes universitaris tinguin els
mitjans per assolir el nivell C1 d’anglès al finalitzar els seus estudis, i presentar-lo
en seu parlamentària en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció
amb vistes a iniciar la seva implementació per al curs 2019-2020.
b) 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’estudiants espanyols en pràctiques a l’estranger amb programes de la Unió Europea,
com ERASMUS+, l’intercanvi de coneixement i l’excel·lència acadèmica del nostre
professorat universitari.
c) Desenvolupar un pla per a l’augment de la participació dels alumnes, especialment de les dones, a les vocacions STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Mate-
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màtiques), posant-hi tots els mitjans a la seva disposició per tal que no es perdi cap
vocació tècnica.
d) Condemnar totes les actituds i actuacions totalitàries ocorregudes a les universitats catalanes, com els atacs als joves de Societat Civil Catalana i a l’entitat S’ha Acabat, per part de grups radicals separatistes i d’extrema esquerra. La Universitat ha de ser
un lloc on es respecti la llibertat d’expressió i de pensament, es comparteixin idees de
forma democràtica i es generi debat entre opinions, per diferents que aquestes siguin.
3) Treball, emprenedors, autònoms i empresa
a) Treballar per reduir la taxa d’atur dels joves, que actualment supera el 25%,
per mitjà d’impulsar a través del Servei Públic d’Ocupació (SOC) iniciatives de formació ocupacional que millorin la seva ocupabilitat i a intensificar l’abast del Programa de Garantia Juvenil.
b) Crear un programa específic mitjançant l’Institut Català de Finances (ICF) per
a desenvolupar crèdits amb condicions avantatjoses per a emprenedors i autònoms
menors de 35 anys.
c) Desenvolupar amb ACCIÓ un programa de mentoring per a emprenedors joves en què empresaris sènior els assessorin en l’inici del seu projecte, aportant tota
la seva experiència en la gestió i en el sector específic.
d) Crear, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació (SOC), un programa de relleu
generacional que beneficiï a joves a l’atur, creant una bossa d’autònoms que estiguin
a punt de jubilar-se i puguin traspassar el seu negoci.
e) Impulsar la participació de la Taula de treball del sector del videojoc en el disseny i desenvolupament dels graus d’estudis dirigits a aquest sector.
4) Salut
a) Constituir, amb urgència, una comissió d’experts que integri professionals de
la salut, experts en problemàtica social associada, associacions de familiars i afectats i grups polítics del Parlament, amb l’objectiu d’analitzar les causes de l’alta taxa
de suïcidis entre la població jove, i per a dissenyar programes d’actuació més efectius que els que s’estan implementant en l’actualitat.
b) Definir un programa de prevenció i detecció precoç de situacions de risc de
suïcidi, proporcionant recursos humans suficients per a implementar programes de
psicoeducació en els àmbits educatiu i social, i programes de prevenció secundària
i intervencions psicoterapèutiques en l’àmbit sanitari.
c) Elaborar un pla integral de prevenció, detecció i actuació, que sigui eficaç i
que redueixi els casos d’addiccions, amb una estratègia específica i diferenciada per
als joves, per les especials característiques d’aquest col·lectiu que els fa més vulnerables, implementar-lo i aplicar-lo amb la col·laboració i participació de les entitats
més representatives dedicades al tractament d’addiccions, la comunitat educativa i
les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPES).
5) Habitatge
a) Desenvolupar un parc públic d’habitatge amb l’objectiu d’arribar al 15% del
total del parc d’habitatge. Per assolir aquest objectiu, destinar tot el sòl residencial
públic ubicat a municipis d’alta demanda acreditada que reuneixi característiques
tipològiques adients per a la promoció d’habitatge públic destinat al lloguer assequible, cercant els mecanismes legals i de finançament necessaris, establint les reserves
oportunes per a facilitar l’emancipació dels joves i aplicant un criteri de rotació en el
lloguer actualitzant la situació econòmica del llogater, perquè compleixi els requisits
econòmics necessaris quan gaudeixi del lloguer assequible.
b) Incrementar el pressupost destinat a les polítiques públiques d’habitatge fins a
assolir una cota mínima de 1.000 milions d’euros anuals durant els propers 10 anys,
atès que l’habitatge és ja un dels grans problemes socials, també per als joves, a les
grans ciutats.
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6) Igualtat de gènere
a) Implementar un protocol específic interdepartamental per al foment de la
igualtat de gènere per a la joventut, donades les circumstàncies especials en relació
amb la utilització de les xarxes socials, agafant com a model de referència la guia
elaborada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ‘Unfollow a les
violències masclistes’, entre d’altres, per a fer-ne difusió en centres amb públic menor d’edat com els educatius, ocupacionals o d’oci.
b) Desenvolupar una campanya massiva de sensibilització a través de les xarxes
socials més utilitzades pels joves per conscienciar contra aquesta problemàtica, i que
es faci incentivant els valors de respecte i convivència entre homes i dones.
7) Joves ex-tutelats
a) Garantir l’accés a la informació de forma actualitzada al web de l’Àrea de
Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, ja que es troba pendent d’actualització des de novembre de 2016,
memòries incloses.
8) Funció pública
a) Reduir, en el termini de tres anys, el percentatge d’interins de la funció pública de la Generalitat del 31,8% actual al 8%, convocant processos de selecció per a
40.000 places, especialment en els camps de la docència, les institucions sanitàries,
l’administració i serveis i l’Administració de Justícia, que facilitarà la integració dels
joves a la funció pública.
9) Transport públic
a) Amb l’objectiu d’augmentar l’ús del transport públic com a opció prioritària
de mobilitat front al vehicle privat, establir un Abonament Mensual per a joves amb
el qual, en complir 18 anys i fins als 25, puguin accedir a tota la xarxa de transport
públic de Catalunya, amb un import mensual fix i reduït (inferior a 30 euros), de
manera que el transport públic resulti l’opció més atractiva per als seus desplaçaments durant aquesta etapa de la seva vida i puguin incorporar-lo als seus costums
de mobilitat futura al llarg de la seva vida.
10) Neutralitat
a) Garantir que les activitats col·lectives que es duen a terme a les aules i els espais comuns de les escoles, instituts i qualssevol altres centres de formació i lleure
juvenil, es desenvolupin en un ambient de màxim respecte a la llibertat de pensament i de consciència individual dels joves, sense que hi càpiga la imposició de cap
simbologia o ideologia partidista.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, David Bertran Román
diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES
Reg. 30629; 30785 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 30629)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, 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 les polítiques de joventut (tram. 302-00064/12).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió i addició de la lletra a del punt 1

a) Millorar l’orientació acadèmica i laboral a tots els centres de secundària instituts públics perquè doni consell acadèmic i professional, assegurant una formació
adequada i una remuneració corresponent per als propis orientadors.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra g del punt 1

g) Fomentar els intercanvis d’estudiants d’FP amb altres països, proporcionant
ajuts per incentivar la participació als a través de programes de la Unió Europea
com el Programa Leonardo da Vinci i d’altres.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra a del punt 2

a) Dissenyar un pla integral des de l’educació primària fins l’educació secundària que permeti que tots els alumnes rebin els mitjans necessaris per assolir el nivell
B2 d’anglès al finalitzar els seus estudis universitaris, i presentar-lo en seu parlamentària en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció amb vistes
a iniciar la seva implementació per al curs 2019-2020.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra b del punt 2

b) 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’estudiants espanyols en pràctiques a l’estranger amb programes de la Unió Europea,
com ERASMUS+, l’intercanvi de coneixement i l’excel·lència acadèmica del nostre
professorat universitari.
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra d del punt 2

d) Condemnar totes les actituds i actuacions totalitàries ocorregudes a les universitats catalanes, com els atacs als joves de Societat Civil Catalana i a l’entitat S’ha
Acabat, per part de grups radicals separatistes i d’extrema esquerra. La Universitat
ha de ser un lloc on es respecti la llibertat d’expressió i de pensament, es comparteixin idees de forma democràtica i es generi debat entre opinions, per diferents que
aquestes siguin.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 30785)

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
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esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de
joventut (tram. 302-00064/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1.b) Impulsar la formació professional dual a fi de triplicar en l’horitzó del curs
2024-25 el nombre de places actual. Aquesta tasca s’ha de dur a terme d’acord amb
els agents socioeconòmics, des de la doble visió sectorial i territorial i posant l’èmfasi especialment en les petites i mitjanes empreses.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1.c) Realitzar una campanya de foment i difusió de la formació professional dual
a tots els centres. Aquesta campanya ha d’incloure accions de promoció específica
adreçada a les dones per tal de fomentar-ne la incorporació a les famílies professionals en què estan menys representades.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

2.a) Continuar treballant per a que tots els alumnes universitaris tinguin els mitjans per assolir el nivell B2 d’anglès al finalitzar els seus estudis, i presentar-lo en
seu parlamentària en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció
amb vistes a iniciar la seva implementació per al curs 2019-2020.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

2.b) Incentivar a les Universitats a la internacionalització, mitjançant mecanismes com la creació de títols conjunts entre universitats catalanes i universitats estrangeres o l’intercanvi de PDI, Pas i estudiantat.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.c) Continuar en el desenvolupament del Pla STEMcat a partir del grup de treball interdepartamental STEMcat, per tal d’impulsar les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques en els estudiants de Catalunya.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.d) Declara que la Universitat ha de ser un lloc on es respecti la llibertat d’expressió i de pensament, es comparteixin idees de forma democràtica i es generi debat entre opinions, per diferents que aquestes siguin.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3.a) Treballar per reduir la taxa d’atur dels joves, que actualment supera el
20,4%, per mitjà d’impulsar a través del Servei Públic d’Ocupació (SOC) iniciatives
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de formació ocupacional que millorin la seva ocupabilitat i a intensificar l’abast del
Programa de Garantia Juvenil.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

3.c) Incloure a la Xarxa Emprèn un servei de mentoring per a emprenedors joves en
què empresaris sènior i professionals de la Ciència i la Tecnologia els assessorin en l’inici del seu projecte, aportant tota la seva experiència en la gestió i en el sector específic.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

3.e) Impulsar la participació de la Taula de treball del sector del videojoc en el
disseny i desenvolupament dels graus d’estudis i certificats de professionalitat dirigits a aquest sector.
Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

4.a) Reactivar la comissió d’experts que integri professionals de la salut, experts
en problemàtica social associada, associacions de familiars i supervivents, amb l’objectiu d’analitzar les causes de l’alta taxa de suïcidis entre la població jove, i millorar
programes d’intervenció.
Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

4.b) Desplegar a tot el territori de Catalunya el programa d’acció contra la Depressió i prevenció del suïcidi en col·laboració amb d’altres àmbits no sanitaris.
Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

4.c) Impulsar el pla integral de prevenció, detecció i actuació, que sigui eficaç i
que redueixi els casos d’addiccions, amb una estratègia específica i diferenciada per
als joves, per les especials característiques d’aquest col·lectiu que els fa més vulnerables, implementar-lo i aplicar-lo amb la col·laboració i participació de les entitats
més representatives dedicades al tractament d’addiccions, la comunitat educativa i
les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPES), tal i com ja es ve fent des del
Departament de Salut per mitjà de la Secretaria de Salut Pública.
Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

5.a) Desenvolupar les previsions del Pla Territorial Sectorial d’habitatge (PTSH),
una vegada estigui aprovat, per tal d’aconseguir un parc públic d’habitatge amb
l’objectiu d’arribar al 15% del total del parc d’habitatge als municipis de forta demanda acreditada, en compliment del mandat de solidaritat urbana previst a la Llei
18/2007, del dret a l’habitatge. Per assolir aquest objectiu, destinar tot el sòl residencial públic ubicat a municipis d’alta demanda acreditada que reuneixi característiques tipològiques adients per a la promoció d’habitatge públic destinat al lloguer
assequible, cercant els mecanismes legals i de finançament necessaris, establint les
reserves oportunes per a facilitar l’emancipació dels joves i aplicant un criteri de roDossier
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tació en el lloguer actualitzant la situació econòmica del llogater, perquè compleixi
els requisits econòmics necessaris quan gaudeixi del lloguer assequible.
Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5.b) Una vegada assolida la correcció del dèficit fiscal que pateix la Generalitat
de Catalunya i recuperades les transferències de l’Estat en el marc del Plan Estatal
de Vivienda, treballar en l’increment del pressupost destinat a les polítiques públiques d’habitatge fins a assolir una cota mínima de 1.000 milions d’euros anuals durant els propers 10 anys, atès que l’habitatge és ja un dels grans problemes socials,
també per als joves, a les grans ciutat
Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6.a) Implementar actuacions interdepartamentals per al foment de la igualtat de
gènere, adreçades específicament a la joventut, ateses les circumstàncies especials
en relació amb la utilització de les xarxes socials, agafant com a model de referència
la guia elaborada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) «Unfollow a les violències masclistes», entre d’altres, per a fer-ne difusió en centres amb
públic menor d’edat com els educatius, ocupacionals o d’oci.
Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

8.a) Reduir, en el termini de tres anys, i sempre que la normativa bàsica estatal
ho permeti, el percentatge d’interins de la funció pública de la Generalitat del 31,8%
actual al 8%, convocant processos de selecció per a les places que correspongui,
especialment en els camps de la docència, les institucions sanitàries, l’administració i serveis i l’Administració de Justícia, que facilitarà la integració dels joves a la
funció pública.
Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

9.a) Mentre no entri en funcionament la T-Mobilitat, seguir treballant en la millora de les tarifes reduïdes que tinguin en compte diferents col·lectius que cal protegir,
entre ells la gent jove en el marc del desplegament de la Llei del transport públic.
Esmena 18
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

10. Continuar garantint que les activitats col·lectives que es duen a terme a les
aules i els espais comuns de les escoles, instituts i qualssevol altres centres de formació i lleure juvenil, es desenvolupin en un ambient de màxim respecte a la llibertat de pensament i de consciència individual dels joves, sense que hi càpiga la
imposició de cap simbologia o ideologia partidista.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 19 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els papers de
Salamanca
302-00063/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 29145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els papers de Salamanca (tram. 300-00078/12).
Moció

D’acord amb el que prescriu la Llei 21/2005, de 17 de novembre, Ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de
la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y
de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, entre els anys 2006 i
2014, han retornat a Catalunya, procedents de l’Archivo de Salamanca, 1.480.000
folis, en 1672 caixes, a més de 900 llibres, 10 cartells, 3 mapes i dues banderes. Un
96% d’aquest material retornat a Catalunya ja ha estat restituït als seus propietaris:
institucions, entitats i particulars. El 4% està essent restituït de manera progressiva,
seguint els protocols arxivístics habituals: d’una banda, el Govern rep constantment
sol·licituds de reclamació de documentació i incoa els corresponents expedients de
restitució; de l’altra, l’Arxiu Nacional de Catalunya, com a equipament de capçalera
nacional en matèria d’arxius, manté un esforç sostingut per localitzar els titulars legítims dels documents, que en molts casos són particulars que, com a conseqüència
de les mateixes dramàtiques circumstàncies que van propiciar l’espoli documental,
també van haver d’exiliar-se i resideixen fora de Catalunya.
Del total de documentació el retorn de la qual ha estat aprovada per la Comissió Mixta Ministeri de Cultura - Generalitat de Catalunya, uns 30.000 folis continuen a l’Archivo de Salamanca i estan pendents de retorn. L’any 2014, el Govern de
la Generalitat va presentar a l’Audiència Nacional un recurs contra el Ministeri de
Cultura per incompliment dels acords de la comissió. La reclamació del Govern va
ser estimada i el 2 de juny del 2016 l’Audiència va sentenciar a favor seu i va dictaminar l’obligació per part del Ministeri de retornar íntegrament a la Generalitat tota
la documentació que havia estat aprovada per la comissió. Però el govern espanyol
va presentar un recurs de cassació contra la sentència de l’Audiencia Nacional, que
a dia d’avui encara no ha estat resolt.
La comissió bilateral Estat-Generalitat no s’ha reunit des del mes de març de
2017, i el Govern de la Generalitat ha sol·licitat que es torni a reunir per poder acordar el retorn d’una quantitat abundant de documentació que no va ser inclosa en els
acords presos durant la reunió de l’última comissió. Es tracta de documentació en
matèria d’ordre públic generada a partir de 1937, els fons confiscats a diverses lògies
maçones catalanes o la documentació que forma part de la «Causa general sobre la
dominación roja en España».
A part de la documentació concentrada a l’Archivo de Salamanca, l’espoli que
ha sofert Catalunya en termes arxivístics passa, com a mínim, per dos altres centres documentals: d’una banda, l’Arxiu Reial de Barcelona (rebatejat com Arxiu de
la Corona d’Aragó d’ençà de la dominació borbònica). Des del segle XVIII, aquest
arxiu és de titularitat estatal, tot i trobar-se a Barcelona i disposar, entre molta altra
documentació, de l’arxiu històric de la Diputació del General de Catalunya; d’una
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altra, l’Archivo Militar de Ávila, que concentra uns 4.500 fulls i unes 200 fotografies i plànols requisats pel nazisme al Govern de la Generalitat a l’exili, durant la
Segona Guerra Mundial.
És per tot això que:
1. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport al Govern de la Generalitat
en la seva tasca de recuperació íntegra de tots els fons documentals, particulars i
institucionals, que van sortir de Catalunya com a conseqüència de la Guerra Civil
Espanyola i que es troben localitzats tant a l’Archivo de Salamanca com a l’Archivo
Militar de Ávila.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treballant perquè es faci efectiva la disposició addicional tretzena de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, segons la qual: «Els fons propis de Catalunya situats a l’Arxiu de
la Corona d’Aragó s’integren en el sistema d’arxius de Catalunya».
Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

ESMENES PRESENTADES
Reg. 30628 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 30628)

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 els papers de Salamanca (tram. 30200063/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treballant perquè es faci efectiva la disposició addicional tretzena de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Fons propis i comuns amb altres territoris), segons la qual «Els
fons propis de Catalunya situats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i a l’Arxiu Reial de
Barcelona s’integren en el sistema d’arxius de Catalunya» i també «Per a la gestió
eficaç de la resta de fons comuns amb altres territoris de la Corona d’Aragó, la Generalitat ha de col·laborar amb el Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, amb
les altres comunitats autònomes que hi tenen fons compartits i amb l’Estat per mitjà
dels mecanismes que s’estableixin de mutu acord».
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,
GP PSC-Units

Dossier

38

ple 25
27 de febrer de 2019

Punt 20 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les negociacions
ocultes entre el president de la Generalitat i el president del Govern
d’Espanya
302-00065/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 29175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Lorena Roldán Suárez, diputada 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 les negociacions ocultes entre el president de la Generalitat i
el president del Govern d’Espanya (tram. 300-00082/12).
Moción

El Parlamento de Cataluña:
1) Proclama que en democracia la institución en que se representa a los catalanes
y se debaten las cuestiones de relevancia pública con legitimidad democrática es el
Parlamento. Cualquier otra persona u órgano, cualquiera que sea el nombre que se
le dé, lo componga quien lo componga, sólo se representa a sí mismo, por lo que
democráticamente ni puede ni debe arrogarse la representación del conjunto de los
ciudadanos, ni puede pretender suplantar las funciones del Parlamento.
2) Sostiene que las cuestiones que afectan a la base de nuestra convivencia por
afectar a los pilares del orden constitucional únicamente pueden ser sometidas a
discusión por las Cortes Generales, siempre dentro de los cauces que establece la
propia Constitución para ello y desde el pleno respeto a la primacía del Estado democrático de Derecho, y rechaza los intentos de grupos minoritarios de suplantar
con chiringuitos procesistas el poder constituyente del pueblo español en su conjunto, en línea con la hoja de ruta para la secesión que marcó el Llibre Blanc per a la
Transició Nacional, publicado por el Govern de Artur Mas en 2015.
3) Declara que todos los ciudadanos, sin excepción, 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.
4) Manifiesta que el respeto al principio de separación de poderes que gobierna
nuestra democracia obliga a que todos, particulares, políticos e instituciones, asumamos que los Jueces y Tribunales han de realizar sus funciones con independencia
y libertad, y acatemos sin excepción sus pronunciamientos en todos y cada uno de
los miles de casos que deben resolver al cabo del año, 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.
5) Expresa su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, a las Policías Locales, a los miembros del Poder Judicial
y a los funcionarios de la Administración de Justicia en el siempre difícil cumplimiento de sus funciones, en el que a menudo se ven obligados a sufrir presiones y
coacciones por parte de quienes pretenden influir ilegítimamente en sus actuaciones
y decisiones.
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6) Declara que el documento comúnmente conocido como «Las 21 Exigencias»
es un ilegítimo proyecto de demolición de nuestra Constitución y Estatuto de Autonomía y de los pilares de la convivencia en democracia y libertad de la que hemos disfrutado desde hace cuarenta años, y que ningún Presidente de Comunidad
Autónoma ni el Presidente del Gobierno de España tienen legitimidad democrática
para decidir en la oscuridad sobre cuestiones que son competencia únicamente del
conjunto de españoles.
7) Insta al Presidente de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra, a aceptar y asumir la
pluralidad de la sociedad catalana y a comprender que documentos como el de «Las
21 Exigencias» no representan el sentir de la mayoría de los catalanes, sino que por
el contrario los ignoran y excluyen. En consecuencia, le exige que retire dicho documento.
8) Insta al Presidente de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra, a abandonar la política de «silla vacía» con la que ha abdicado de defender los intereses de los catalanes
en los órganos donde éstos se deciden, y a ejercer lealmente las competencias de la
Administración de la Generalitat y dedicar los 34.000 millones de euros de presupuesto con que cuenta anualmente a abordar la solución de los problemas reales y
cotidianos de la gente.
9) Proclama que la función primera y fundamental de las instituciones es abordar los problemas reales y cotidianos de la gente, y que apartarse sistemáticamente
de ello constituye un fraude a la democracia.
Palacio del Parlamento, 11 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES
Reg. 30576; 30749 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019
SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 30576)

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre les negociacions ocultes entre el president de la Generalitat i el president del Govern d’Espanya (tram. 302-00065/12).
Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 2 bis

2 bis. Constata que, de acuerdo con la Constitución Española, corresponde al
conjunto de los españoles y no solo a una parte, cualquier decisión que se pueda
adoptar y afecte a la soberanía nacional y a la unidad de la nación española.
Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 5

5) Expresa su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Cuerpo
de Mossos d’Esquadra, a las Policías Locales, a los miembros del Poder Judicial y a
los funcionarios de la Administración de Justicia en el siempre difícil cumplimiento
de sus funciones en defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en
el que a menudo se ven obligados a sufrir presiones y coacciones por parte de quienes pretenden influir ilegítimamente en sus actuaciones y decisiones.
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Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 5 bis

5 bis. Insta el Govern de la Generalitat a proteger con eficacia a los jueces y fiscales destinados en Catalunya que están ejerciendo su labor en condiciones muy
difíciles e incluso adversas en algunas ocasiones fruto de la tensión provocada por
el desafío soberanista.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 30749)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les negociacions ocultes entre el president de la Generalitat i el president
del Govern d’Espanya (tram. 302-00065/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de tot el punt 1

Representa al pueblo de Catalunya y ejerce la potestad legislativa, aprueba los
presupuestos de la Generalitat y controla e impulsa la acción política y de gobierno. Es la sede donde se expresa preferentemente el pluralismo y se hace público el
debate político.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de tot el punt 3

Reconoce el derecho a la igualdad formal y material de la ciudadanía ante la
ley. Afirma que el poder judicial tiene el deber de actuar dentro del marco establecido en la ley, la Constitución, y los Tratados de Derechos Humanos ratificados por
España y aquellos que constituyen jus cogens en el derecho internacional, garantizando en todo momento su independencia e imparcialidad. Como consecuencia de
ello reconoce el carácter fragmentario del derecho penal y la necesidad de que el
sistema penal se ocupe de los actos más graves en contra de los bienes jurídicos de
mayor importancia.
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de tot el punt 4

Manifiesta que el respeto al principio de separación de poderes supone que los
jueces y las juezas actúen con independencia horizontal y vertical. Con el fin de garantizar una justicia en concordancia con los estándares internacionales, insta al
Gobierno de la Generalitat a fortalecer la formación de jueces y juezas en derechos
humanos, en justicia transicional y en una perspectiva de género y de reconocimiento de las diversidades.
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Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de tot el punt 5

Expresa su apoyo al Cuerpo de Mossos d’Esquadra e insta al Gobierno de la
Generalitat a garantizar que en todo momento y lugar la actuación de este cuerpo
policial se haga dentro del marco del derecho doméstico e internacional. Insta también al Gobierno de la Generalitat a que proporcione cursos en derechos humanos
y en perspectiva de género a los miembros de este cuerpo y que toda su actuación se
haga cumpliendo con los estándares internacionales, tal y como están consignados
en el Manual ampliado de Derechos Humanos para la Policía de la Organización
de Naciones Unidas, expedido en 2003.
Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió dels punts 8 i 9 i addició d’un nou punt 8

Insta al Presidente de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra, a abandonar la política
de «silla vacía» con la que ha abdicado de defender los intereses de los catalanes
en los órganos donde éstos se deciden, y a ejercer lealmente las competencias de la
Administración de la Generalitat y dedicar los 34.000 millones de euros de presupuesto con que cuenta anualmente a abordar la solución de los problemas reales y
cotidianos de la gente.
Proclama que la función primera y fundamental de las instituciones es abordar
los problemas reales y cotidianos de la gente, y que apartarse sistemáticamente de
ello constituye un fraude a la democracia.
Insta al Presidente de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra, a hacer uso de las competencias y destinar el presupuesto de la Generalitat a la solución de los problemas
reales y cotidianos de la gente, en especial de aquellas personas que se encuentran
en una situación de vulnerabilidad.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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Punt 21 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política
pressupostària
302-00066/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 29176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 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 pressupostària (tram. 300-00083/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a registrar davant la
cambra, abans de finalitzar el mes de març d’enguany, el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per l’any 2019.
Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat,
SP PPC

ESMENES PRESENTADES
Reg. 30743 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 30743)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Maialen Fernández Cabezas, 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 la política pressupostària (tram. 302-00066/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt únic, que quedaria redactat de la següent manera

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a registrar davant la
cambra, abans de finalitzar el mes del dia 15 de març d’enguany, el projecte de llei
de pressupostos de la Generalitat per l’any 2019.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs
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Punt 22 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques
del coneixement
302-00062/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 29144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 del
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació
al Govern sobre les polítiques del coneixement (tram. 300-00076/12).
Moció

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:
Campus territorials: estudiantat
1. Garantir els drets socials i sanitaris a tots els estudiants que marxen de la seva
ciutat d’origen per desenvolupar la seva carrera universitària en una altra ciutat catalana.
2. Crear per al proper curs 2019-20 un programa de beques integrals (transport,
manutenció i allotjament) destinades als estudiants que han hagut de traslladar la
seva residència a una ciutat-universitària per realitzar els seus estudis universitaris.
3. Crear per al proper curs 2019-20 un programa d’ajuts per impulsar programes d’acolliment conjuntament entre les ciutats i els campus universitaris per a tots
els estudiants provinents d’altres ciutats, de manera que puguin obtenir informació,
atenció i serveis personalitzats, en especial, en l’allotjament, la cultura i el lleure que
la ciutat ofereix.
Campus territorials: localització del coneixement
4. Constatar les dificultats del nostre sistema de coneixement per produir efectes
contundents en el teixit productiu. La valorització del coneixement, la localització
territorial del mateix, en definitiva, el nostre sistema d’innovació ha de millorar i
necessita estratègia i recursos per avançar.
5. Potenciar, a través de mecanismes de finançament, els grups d’investigació
universitaris que mostrin excel·lència en els seus processos de transferència tecnològica envers l’entorn socioeconòmic.
6. Coordinar les polítiques d’investigació i indústria, prioritzant el finançament
de les línies d’investigació que ajudin a millorar la competitivitat empresarial i la
generació de llocs de treball de qualitat, amb especial atenció al model de la indústria 4.0.
7. Afavorir i potenciar les polítiques de clústers territorials, accelerant processos
de canvi estratègic i tecnològic amb suport concret als plans d’actuació, de formació, i d’inversió en I+D.
8. Pel que fa a EURECAT, com a centre tecnològic de Catalunya:
a) Analitzar i revisar la seva governança per garantir l’impuls públic-privat.
b) Fixar una estratègia de futur alineant la visió del país amb la dels diversos
territoris, i sobretot, reforçar les tecnologies disruptives i el treball a mitjà i llarg
termini amb les PIMES.
c) Analitzar i revisar l’organització, per tal de racionalitzar-la i alinear-la amb
l’estratègia.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES
Reg. 30640; 30781 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 30640)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Luz Guilarte Sánchez, 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 polítiques del coneixement (tram. 302-00062/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un punt 3 bis, que quedaria redactat de la següent manera

3 bis) Elaborar un Mapa del Coneixement en tot el territori, amb la intenció
d’ampliar l’oferta de titulacions de grau mitjà i superior actual, tant universitària
com professional, i de centres d’innovació, i d’adaptar-la a l’activitat econòmica i
industrial específica de l’entorn, com a base per a fomentar el desenvolupament i les
oportunitats futures del propi territori.
Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 7, que quedaria redactat de la següent manera

7) Afavorir i potenciar les polítiques de clústers territorials, en coordinació amb
els clústers sectorials, accelerant processos de canvi estratègic i tecnològic amb suport concret als plans d’actuació, de formació, i d’inversió en I+D.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7 bis, que quedaria redactat de la següent manera

7 bis) Coordinar la creació i promoció de programes d’emprenedoria a nivell
territorial amb els diferents clústers, amb la finalitat d’impulsar la competitivitat,
la creació de noves empreses, l’aprofitament de recursos i l’atracció d’inversions en
tot el territori.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Luz Guilarte Sánchez, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 30781)

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 les polítiques del
coneixement (tram. 302-00062/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1

1. Continuar garantint els drets socials i sanitaris a tots els estudiants que marxen de la seva ciutat d’origen per desenvolupar la seva carrera universitària en una
altra ciutat catalana.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Crear per al proper curs 2019-20 un primer programa de beques-salari que
complementi la beca pública general del Ministeri i les que d’aquesta modalitat ja
tenen algunes universitats públiques catalanes, per tal de tenir un sistema de beques
més integrals i equitatiu, a l’espera de que es completi el traspàs pendent de la competència i de l’acompliment de les sentències judicials que ho recolzen.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Reforçar per al proper curs 2019-20 els convenis que les universitats tenen, en
general, amb les ciutats on tenen campus per tal d’impulsar programes d’acolliment
conjunt per a tot l’estudiant provinent d’altres ciutats, de manera que puguin obtenir
informació, atenció i serveis personalitzats, en especial, en allotjament, la cultura i
el lleure que la ciutat ofereix.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4. Debatre en el si del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement les dificultats del nostre sistema de coneixement per produir efectes contundents en el teixit
productiu. La valorització del coneixement, la seva localització territorial, en definitiva, el nostre sistema d’innovació necessita d’una estratègia conjunta amb l’Educació superior, la recerca i el teixit productiu que representa el PN@SC.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8

Pel que fa a EURECAT, com a centre tecnològic de Catalunya:
a) Consolidar el seu model de centre.
b) Fixar una estratègia de futur alineant la visió del país amb la dels diversos
territoris, i sobretot, reforçar les tecnologies disruptives i el treball a mitjà i llarg
termini amb les PIMES.
c) Fer un seguiment dels resultats aconseguits pel centre tecnològic.
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 23 | Debat i votació
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el turisme
302-00067/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 29177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el turisme (tram. 30000077/12).
Moció

El turisme és un element actiu, que forma part del model de país que volem.
No es tracta tan sols d’un sector, sinó un agregat de molts sectors, tan productius
com no productius, tan privats com públics. Durant la seva experiència, el turista
interactua de manera directa com a client o com a usuari amb sectors com ara el
transport, l’allotjament, les activitats d’oci, els esports, el comerç, la cultura, l’agricultura, la pesca, l’alimentació, el medi natural, el coneixement, la salut, l’educació,
la seguretat, la justícia, el territori, les finances, les obres públiques o l’energia, per
posar alguns exemples. La interacció directa del turista amb pràcticament tots els
sectors de la nostra societat és el factor que configura i defineix la gran transversalitat del turisme a diferència de qualsevol altre sector.
Directament relacionat amb aquest fet, és també fonamental entendre que en un
món global, i més particularment en una societat com la catalana, que sorgeix i es
nodreix de la multiculturalitat, la frontera entre ciutadans i turistes tendeix a difuminar-se, ja que el turista no és altra cosa que un ciutadà temporal que contribueix
a enriquir la nostra economia, la nostra societat i la nostra cultura. Catalunya no és
tan una destinació com la suma de moltes, diverses i a vegades contraposades destinacions.
Un dels problemes que presenta l’activitat turística és la forta estacionalitat durant els mesos d’estiu. També existeixen diferències entre les diverses comarques de
Catalunya.
El turisme, com qualsevol activitat econòmica, provoca externalitats positives i
d’altres que no ho són tant. Sens dubte, les primeres són superiors.
Som conscients que el Govern està amatent a les necessitats del sector i que disposa d’eines com el pla estratègic i el pla de màrqueting; amb el programa anual
dels plans de foment, que contribueix a millorar la competitivitat en el conjunt del
territori; amb la difusió i el suport a la comercialització que es deriva de l’activitat de l’Agència Catalana de Turisme; amb l’impuls al coneixement, la recerca i la
innovació, per tal de garantir la bona marxa del sector no només avui, sinó pensant
en el futur.
És per tot això que el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Desenvolupar el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya i el Pla de Màrqueting, amb les iniciatives establertes, a través de la Direcció General de Turisme i
l’Agència Catalana de Turisme, prioritzant la governança i l’associativisme.
2. Atorgar una significació destacada a l’experiència turística, la qual es basa en
dipositar el treball en xarxa entre Departaments de la Generalitat i Administracions
territorials, per tal de millorar la qualitat dels serveis i evitar la degradació visual de
l’espai turístic, atenent a la responsabilitat social i ambiental.
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3. Desplegar un seguit d’iniciatives i d’instruments que permetin afavorir una
millor transferència de coneixement i una més alta capacitat innovadora en el sistema turístic català.
4. Desenvolupar el programa de la Qualitat Turística de Catalunya, destinat posar en valor i reconèixer els establiments i serveis de l’àmbit turístic, que col·laboren
activament en fer front a la lluita per les desigualtats laborals i la no sensibilització
de l’entorn i medi ambient.
5. Millorar les condicions competitives, adequant el marc legal i regulador del
turisme a les necessitats del sector.
6. Desenvolupar el Projecte del Decret de Turisme.
Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

ESMENES PRESENTADES
Reg. 30636 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.02.2019
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 30636)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, 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 el turisme (tram. 302-00067/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3, que quedaria redactat de la següent manera

3. Desplegar Presentar, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació d’aquesta Moció, un Pla d’Innovació Turística que inclogui un seguit d’iniciatives i d’instruments que permetin afavorir una millor transferència de coneixement i una més alta
capacitat innovadora en el sistema turístic català, incorporant un calendari d’actuacions, els indicadors de compliment i els recursos assignats.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 6, que quedaria redactat de la següent manera

6. Presentar en seu parlamentària, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació d’aquesta Moció, una versió del Projecte de Decret de Turisme que indiqui les
noves disposicions introduïdes arran les al·legacions tingudes en consideració, total
o parcialment, per part del Govern.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs
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