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Sessió 44, dimarts 26 de novembre de 2019

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la universitat. Tram. 302-
00156/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

2. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el tancament de les univer-
sitats imposat pels violents. Tram. 302-00159/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació.

3. Proposta de resolució de resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre els fets 
del Primer d’Octubre. Tram. 250-01015/12. Grup Parlamentari Republicà, Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 446, 19; text suspensió parcial: BOPC 464, 14).

4. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. Tram. 302-00158/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació.

5. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les subvencions del Departa-
ment de la Presidència i els beneficis fiscals a entitats de dubtosa utilitat social. Tram. 
302-00161/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

6. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el seu suport a l’Assemblea 
d’Electes de Catalunya. Tram. 302-00163/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació.

7. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’increment de la desocupació 
i la desacceleració de l’activitat econòmica. Tram. 302-00160/12. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació.

8. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes. Tram. 
302-00164/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.

9. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ascens de la ultradreta a Eu-
ropa i l’impacte de la deriva repressiva de l’Estat espanyol en la construcció europea 
com una comunitat democràtica de drets compartits. Tram. 302-00162/12. Grup Par-
lamentari Republicà. Debat i votació.

10. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 27 de novembre, a les 10.30 h).

11. Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 
202-00055/12. Comissió de Territori. Debat i votació del dictamen de la Comissió 
(dictamen: BOPC 472, 7).

12. Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció 
mecànica. Tram. 200-00009/12. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de 
les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 458, 12).



PlE 44
26 de novembre de 2019

Dossier 2

13. Interpel·lació al Govern sobre la situació social a Catalunya. Tram. 300-00199/12. 
Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Subs-
tanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis públics. Tram. 300-00200/12. 
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Subs-
tanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes. Tram. 300-00201/12. Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre la situació política després de les eleccions del 10 
de novembre. Tram. 300-00203/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Subs-
tanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre les oportunitats perdudes per al teixit empresarial. 
Tram. 300-00206/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

18. Interpel·lació al Govern sobre l’educació a temps complet. Tram. 300-00204/12. 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

19. Interpel·lació al Govern sobre el despoblament rural. Tram. 300-00205/12. Grup 
Parlamentari Republicà. Substanciació.

20. Interpel·lació al Govern sobre la gestió de l’ordre públic. Tram. 300-00207/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

21. Interpel·lació al Govern sobre la limitació dels drets digitals. Tram. 300-00202/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
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Punt 1 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la universitat
302-00156/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

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

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la universitat (tram. 300-00191/12).

Moció
El Parlament de Catalunya constata que: 
1. La Universitat ha de ser un espai per a la reflexió i el diàleg, de respecte i to-

lerància envers totes les idees, un espai de creació i pensament on la paraula n’ha 
de ser la protagonista.

2. La Universitat ha de garantir i fer respectar el dret de manifestació i protesta 
així com el dret a l’activitat acadèmica (assistència a l’aula i docència).

3. Les Universitats públiques catalanes pateixen un ofec econòmic-financer des 
de l’any 2012 degut a les retallades del 30% en el finançament públic, així com per 
l’augment del 66% de les taxes i preus universitaris.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
4. Posar els instruments necessaris a disposició de les Universitats Públiques per 

tal que es garanteixin el dret essencial a l’estudi (assistència a les classes i a les pràc-
tiques i realització de l’activitat docent amb normalitat) i al treball (tant del profes-
sorat com del personal d’administració i serveis), alhora que es garanteixin el dret 
de mobilització i de manifestació.

5. Convocar, de manera urgent, els rectors i rectores de les universitats públiques 
catalanes per tractar els temes d’actualitat que els preocupen posant la universitat a 
l’agenda política.

6. Donar compliment a la Resolució 97/XII sobre universitats públiques amb 
la incorporació en el proper pressupost per al 2020, de 900M€ per a finançament i 
100M€ per a inversions en infraestructures, així com reduir un 30% les taxes i preus 
universitaris per al curs 2020-21.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52197; 52215 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 52197)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la universitat (tram. 
302-00156/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Pels efectes de la crisi econòmica, les Universitats públiques catalanes patei-
xen dificultats des de l’any 2012 degut als ajustos del 30% en el finançament públic, 
així com per l’increment fins a un 66% de les taxes i preus universitaris.

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

4. Oferir la disposició del Govern a través de la Secretaria d’Universitats i Re-
cerca del Departament d’Empresa i Coneixement, com ja s’ha fet, per allò que con-
siderin necessari durant la vaga d’estudiants.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 5

5. Convocar, de manera urgent, els rectors i rectores de les universitats públiques 
catalanes per tractar els temes d’actualitat que els preocupen posant la universitat 
a l’agenda política, en el marc de la Junta del Consell Universitari de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 52215)

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

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la universitat (tram. 302-00156/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2

2. La Universitat, en el marc de la seva autonomia universitària, ha de garantir 
i fer respectar el dret de manifestació i protesta així com el dret a l’activitat acadè-
mica (assistència a l’aula i docència). ha de garantir el dret a manifestació de tots els 
estudiants universitaris.

El dret a vaga o protesta estudiantil deriva del dret fonamental a la reunió i a 
la manifestació, que cal preservar-lo establint les garanties necessàries per al seu 
exercici sense que en cap cas pugin derivar-se’n conseqüències administratives, aca-
dèmiques o penals.

En la seva col·lisió amb altres drets o obligacions, el dret a estudiar o les obliga-
cions d’assistència i avaluació, el Parlament de Catalunya referma el seu compromís 
amb els instruments de mediació com l’eina principal per garantir el ple exercici de 
drets fonamentals i la resolució dels conflictes que se’n puguin derivar del seu exercici.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP  

CatECP
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Punt 2 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el tancament de 
les universitats imposat pels violents
302-00159/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jorge Soler González, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre el tancament de les universitats imposat pels violents (tram. 300-
00193/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña: 
1. Condena sin reservas: (i) las ocupaciones de los campus universitarios y los 

destrozos en los bienes muebles e inmuebles situados en ellos, por parte de alumnos 
encapuchados; (ii) los actos de amenaza e intimidación con los que los alumnos en-
capuchados quieren impedir que el resto de alumnos, que son la inmensa mayoría de 
ellos, pueda ejercer su derecho a asistir a clase y a ser evaluado con toda normalidad 
conforme al currículum de sus estudios; (iii) los actos de amenaza e intimidación a 
los docentes y personal de administración y servicios con el objetivo de impedir el 
normal desarrollo de la actividad universitaria; y (iv) la vulneración de la libertad 
ideológica por parte de quienes quieren destruir el clima de normal intercambio de 
ideas que debe presidir la institución universitaria.

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
2. Instar a los rectores de todas las universidades catalanas a que garanticen la 

normalidad docente e investigadora en todos los campus universitarios de Catalu-
ña y se hagan responsables del mantenimiento del orden académico necesario para 
realizar con normalidad la actividad académica de todos los estudiantes, incoando 
los correspondientes expedientes disciplinarios contra aquellos estudiantes o indi-
viduos que al margen de la legalidad impidan a los estudiantes el libre ejercicio de 
sus derechos y, en su caso, denunciando los hechos que pudiesen constituir ilícitos 
administrativos o penales.

3. Ordenar al Cuerpo de Mossos d’Esquadra a que entren en los campus univer-
sitarios cada vez que se den amenazas, coacciones o enfrentamientos físicos en su 
interior que puedan ser constitutivos de delito y pongan en peligro el orden público 
y la seguridad de los estudiantes o supongan una grave paralización de la vida aca-
démica, y a identificar, y en su caso a denunciar ante la Fiscalía, a los responsables 
de estas conductas.

El Parlament de Cataluña: 
4. Declara que las normas de evaluación de los estudiantes universitarios están 

reguladas por ley y, por tanto, no pueden ser modificadas caprichosamente en fun-
ción de intereses de parte, sectoriales o de cualesquiera ámbitos ajenos a la univer-
sidad.

5. Declara que los ingresos por matrículas que percibe la universidad son ingresos 
debidos, y que, por tanto, su devolución sólo sería posible tras la tramitación de un ex-
pediente de devolución de ingresos públicos que justificase la impropiedad  de aquel 
cobro, supuesto que no se da en relación con estos hechos, y que actuar de otro modo 
equivaldría a perjudicar a unos alumnos en detrimento de otros y a causar un perjui-
cio a las finanzas de las propias universidades. En consecuencia, toda devolución que 
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no siga el procedimiento y las causas legales deberá ser considerada contraria a de-
recho y constitutiva de un supuesto delito de malversación de caudales públicos, que 
deberá perseguir la Hacienda Pública y oportunamente ser puesto en conocimiento 
de la Fiscalía.

6. Reprueba a la consellera Maria Àngels Chacón por su inacción deliberada 
ante los graves acontecimientos que están sufriendo las universidades catalanas y 
exige su dimisión.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jorge Soler González, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52146 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 52146)

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

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre el tancament de les universitats imposat pels vio-
lents (tram. 302-00159/12).

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

4. Declara que el sistema d’avaluació fonamental de les universitats catalanes, 
seguint els principis de l’Espai Europeu d’Educació Superior, és l’avaluació con-
tinuada. Cada universitat, en exercici de la seva autonomia, organitza i concreta 
l’avaluació, així com vetlla perquè qualsevol canvi permès en la normativa de cada 
centre no perjudiqui els drets de l’estudiantat a l’estudi i respecti les regles de funcio-
nament acadèmic estables i conegudes, tot seguint criteris d’objectivitat.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-

Units
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Punt 3 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució de resposta a la sentència del Tribunal Suprem 
sobre els fets del Primer d’Octubre
250-01015/12

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT, SP CUP-CC

Reg. 49308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i 

Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Carles Riera Albert, 
representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució en resposta a la sentència de l’1-O, per 
tal que sigui substanciada davant del Ple del Parlament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La sentència del Tribunal Suprem contra els líders socials i polítics de l’indepen-

dentisme suposa una profunda regressió en matèria de drets i llibertats, no només 
per a Catalunya, sinó per a tot l’Estat espanyol.

La sentència no només condemna a penes elevadíssimes de presó a 12 homes i 
dones de pau per haver organitzat i promogut la celebració d’un referèndum, sinó 
que tindrà com a conseqüència una severa limitació de l’exercici dels drets fonamen-
tals i la criminalització de la dissidència política.

Al mateix temps, la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al 
Parlament de Catalunya constitueix una vulneració inacceptable del dret a la repre-
sentació política dels diputats i les diputades, els quals tenen dret a exercir la lliber-
tat d’expressió i la iniciativa política sense coaccions de cap tipus.

I atesa la situació d’excepcionalitat democràtica provocada per la citada sentèn-
cia i els intents de censura al Parlament de Catalunya promoguts pel Tribunal Cons-
titucional, constatant que aquests fets constitueixen una violació flagrant dels drets 
fonamentals i les llibertats públiques reconegudes en el nostre ordenament jurídic 
i en els instruments i pactes internacionals en matèria de drets humans i de drets 
civils i polítics, 

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el Grup 
Parlamentari Republicà i el Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Rebutja la sentència dictada pel Tribunal Suprem en la causa especial 

20907/2017.
2. Exigeix la llibertat dels presos i les preses polítiques, el lliure retorn dels exi-

liats i la fi de la repressió.
3. Expressa la seva indignació davant una sentència injusta que limita l’exercici 

dels drets fonamentals i s’emmarca en una deriva autoritària de l’Estat que afecta al 
conjunt dels demòcrates, no només als independentistes.

4. Considera un escàndol democràtic la condemna a onze anys i mig de presó a 
la presidenta Carme Forcadell per haver permès que al Parlament de Catalunya s’hi 
pogués parlar de tot.

5. Afirma el caràcter estrictament cívic i no violent del moviment independen-
tista, tal com ha demostrat en les múltiples mobilitzacions dutes a terme durant la 
darrera dècada.
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6. Adverteix que la sentència estableix un precedent inacceptable a partir del 
qual totes les formes de protesta, com per exemple l’aturada d’un desnonament, 
l’ocupació d’un CAP o el tall d’un carrer per una manifestació, podrien convertir-se 
en delicte de sedició.

7. Denuncia que l’Estat està imposant la criminalització generalitzada de la dis-
sidència política, perseguint amb penes de presó l’exercici del dret a la llibertat 
d’expressió, d’opinió i de manifestació, tal com es demostra amb múltiples casos de 
cantants, titellaires, sindicalistes o activistes pel dret a l’habitatge de diferents llocs 
de l’Estat.

8. Reitera que el conflicte entre Catalunya i l’Estat és de naturalesa política i que, 
per tant, no es resoldrà mitjançant els tribunals. Ni la ciutadania d’aquest país ni les 
majories parlamentàries renunciaran a les seves conviccions per més repressió que 
hi hagi.

9. Denuncia la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al Parla-
ment de Catalunya, clarament incompatible amb l’autonomia i la inviolabilitat de la 
cambra.

10. Reivindica el dret dels diputats i les diputades a poder debatre sobre tots els 
assumptes que interessen a la ciutadania, inclosos el dret a l’autodeterminació, la 
monarquia o la sobirania.

11. Considera que davant les coaccions dels poders de l’Estat per intentar limitar 
els temes de debat al Parlament de Catalunya, no hi ha cap més opció que defen-
sar el dret a la representació política i a la llibertat d’expressió de tots els diputats i 
diputades. Sense fissures. Perquè si la censura entra al Parlament de Catalunya, es 
desvirtua el sentit de la institució. Per això, reitera i reiterarà tants cops com ho vul-
guin els diputats i les diputades, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret 
a l’autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per 
decidir el seu futur polític.1

12. Entén que les competències autonòmiques no poden definir els límits del que es 
pot parlar al Parlament de Catalunya, perquè els legítims representants del poble de Ca-
talunya s’han de poder posicionar políticament sobre qüestions com la invasió de Tur-
quia al Kurdistan, la crisi dels refugiats o l’emergència climàtica, per posar només alguns 
exemples.

13. Recorda que el Parlament de Catalunya ha aprovat desenes de resolucions po-
lítiques sobre el dret a l’autodeterminació des de l’any 1989 sense que això hagi estat 
objecte de persecució i censura per part de les institucions de l’Estat. I es compro-
met a seguir-ho fent si aquesta és la voluntat dels diputats i diputades de la cambra.

1.  Suspensió parcial de la tramitació

El Tribunal Constitucional ha fet pública (BOE 267, del 6 de novembre de  2019) i notificat al Par-
lament en data de l’11 de novembre de 2019 la suspensió de l’acord de la Mesa del Parlament de 
Catalunya, del 22 d’octubre de 2019, pel qual s’admetia a tràmit l’incís «Per això, reitera i reiterarà 
tants cops com ho vulguin els diputats i les diputades, la reprovació de la monarquia, la defensa del 
dret a l’auto- determinació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el 
seu futur polític», corresponent a l’apartat 11 de la Proposta de resolució de resposta a la sentència 
del Tribunal Suprem sobre els fets del Primer d’Octubre (250-01015/12), i també de l’acord de la 
Mesa del 29 d’octubre pel qual es rebutjaven les sol·licituds de reconsideració formulades per diver-
sos grups i subgrups parlamentaris, pel fet de contravenir les sentències del Tribunal Constitucional 
259/2015, 136/2018 i 98/2019. Tot això, en el marc dels incidents d’execució d’aquestes sentències 
dictades en els procediments d’impugnació de disposicions autonòmiques núm. 6330-2015, 4039-
2018 i 5813-2018, respectivament.

En conseqüència, resta suspesa qualsevol iniciativa o tramitació parlamentària relacionada amb 
l’esmentat incís de l’apartat 11 de la Proposta de resolució (250-01015/12) que suposi eludir la sus-
pensió acordada, fins a l’aixecament de la  suspensió, si s’escau, o fins al moment en què el Tribunal 
Constitucional resolgui els incidents d’execució iniciats.
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14. Constata que altres parlaments de l’Estat es posicionen constantment sobre 
qüestions que desborden el seu àmbit competencial, fins i tot demanant la interven-
ció de les institucions catalanes, sense que això sigui objecte de cap impugnació per 
part del Govern espanyol. I defensa el dret d’aquests parlaments a seguir-ho fent, 
perquè la defensa del dret a la representació política i a la llibertat d’expressió té va-
lor sobretot quan es fa pels que no pensen com nosaltres.

15. Insta el Govern a promoure les iniciatives polítiques, socials i institucionals 
que siguin necessàries en l’àmbit nacional, estatal i internacional, per aconseguir 
una solució democràtica al conflicte polític entre Catalunya i l’Estat.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat, portaveus. 

Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51631, 52213, 52252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2019

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 51631)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució 
de resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre els fets del Primer d’Octubre 
(tram. 250-01015/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 

Rebutja la suspensió parcial acordada pel Tribunal Constitucional el 5 de no-
vembre de 2019 relativa a l’incís de l’apartat 11 que constava en la present Proposta 
de Resolució: “Considera que davant les coaccions dels poders de l’Estat per inten-
tar limitar els temes de debat al Parlament de Catalunya, no hi ha cap més opció 
que defensar el dret a la representació política i a la llibertat d’expressió de tots els 
diputats i diputades. Sense fissures. Perquè si la censura entra al Parlament de Ca-
talunya, es desvirtua el sentit de la institució. Per això, reitera i reiterarà tants cops 
com ho vulguin els diputats i les diputades, la reprovació de la monarquia, la defen-
sa del dret a l’autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Cata-
lunya per decidir el seu futur polític”.

La referida actuació del Tribunal Constitucional és contrària als Drets Fona-
mentals de Llibertat d’Expressió, Llibertat ideològica i Participació política.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2019
Carles Riera Albert
Representant del SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 52213)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenta 
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les següents esmenes a la Proposta de resolució de resposta a la sentència del Tribu-
nal Suprem sobre els fets del Primer d’Octubre (tram. 250-01015/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un punt 11 bis

11 bis. Denuncia la censura prèvia que el Tribunal Constitucional pretén impo-
sar al Parlament de Catalunya mitjançant, entre d’altres, les seves providències de 
5 de novembre de 2019, que han ordenat la suspensió parcial del punt 11 d’aquesta 
proposta de resolució, que acabava amb el text següent: 

“Per això, reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin els diputats i les dipu-
tades, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l’autodeterminació i la 
reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític.”

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un punt 11 ter

11 ter. Rebutja les reiterades ingerències del Tribunal Constitucional sobre el 
Parlament de Catalunya amb l’objectiu de limitar-hi el debat democràtic, que lesio-
nen l’autonomia i la inviolabilitat de la Cambra i atempten contra els drets de les 
diputades i els diputats, i reivindica poder debatre i votar sobre el dret a l’autodeter-
minació, la reprovació de la monarquia i el reconeixement de sobirania de Catalu-
nya i del seu dret a decidir.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un punt 11 quater

11 quater. Constata que el Tribunal Constitucional ha esdevingut un instrument 
per donar aparença de dret formal a la voluntat dels governs de l’Estat de silenciar 
les demandes democràtiques d’una majoria de catalans.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un punt 11 quinquies

11 quinquies. Condemna les diligències il·legals ordenades per la Fiscalia Gene-
ral depenent del Govern de l’Estat amb l’objectiu d’instar accions penals contra els 
membres de la Mesa d’aquest Parlament, amb violació manifesta de llur inviolabili-
tat parlamentària, i expressa la seva solidaritat envers tots ells.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell
Portaveu del GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 52252)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Proposta de resolució de resposta a la sentència del Tribunal Suprem 
sobre els fets del Primer d’Octubre (tram. 250-01015/12).
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Esmena 1
GP Republicà
D’addició d’un nou punt 11 bis

“11. Bis Rebutja la suspensió parcial acordada pel Tribunal Constitucional el 
5 de novembre de 2019 relativa a l’incís de l’apartat 11 que constava en la present 
Proposta de Resolució: “Per això, reitera i reiterarà tants cops com ho voluguin els 
diputats i les diputades, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l’auto-
determinació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir 
el seu futur polític. I considera que la referida actuació del Tribunal Constitucional 
és contrària als drets fonamentals de llibertat d’expresió, llibertat ideològica i par-
ticipació política.”

Esmena 2
GP Republicà
D’addició d’un nou punt 11 ter

“11. Ter Expressa el seu suport i solidaritat amb el president del Parlament de 
Catalunya i els membres de la mesa, investigats per la Fiscalia a instància del Go-
vern de l’Estat, per haver defensat el dret a la representació política dels diputats  
i les diputades.”

Esmena 3
GP Republicà
D’addició d’un nou punt 11 quater

“11. Quater Considera que la persecució judicial de la mesa del Parlament cons-
titueix una greu vulneració de l’autonomia parlamentària i de la inviolabilitat dels 
diputats i les diputades.”

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas
Portaveu del GP ERC
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Punt 4 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00158/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 300-
00190/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Acordar en un termini de dos mesos la signatura d’un nou contracte progra-

ma, dins el Mandat marc en vigència, que serveixi com instrument d’estabilitat 
econòmica, financera i laboral a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i 
garanteixi uns mitjans públics referents de qualitat en el sector audiovisual i l’accés 
general a un informació veraç, plural, neutral i equilibrada. En definitiva, fer com-
plir la Moció 13/XI del Parlament de Catalunya, sobre la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

2. Garantir que el nou contracte programa: 
a. Asseguri el pluralisme polític, religiós i cultural
b. Sigui model de credibilitat i independència
c. Fomenti el debat plural sobre qüestions d’interès públic
d. Fomenti la cohesió social, la convivència i el respecte a la diversitat
e. Fomenti i promocioni la igualtat entre dones i homes a tots els àmbits
f. Asseguri la diversitat comarcal i local
3. El Parlament de Catalunya acorda reprovar i demanar la dimissió de Núria 

Llorach i Boladeras com a actual vicepresidenta i presidenta en funcions del Con-
sell de Govern de la CCMA per la seva ineficient gestió dels recursos econòmics de 
la Corporació, la manca de transparència durant tot el seu mandat, l’incompliment 
reiterat del Llibre d’Estil de la CCMA així com de la missió de servei públic per a 
tots els catalans i catalanes, especialment en la transmissió d’una informació veraç, 
objectiva i equilibrada, respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural.

4. El Parlament de Catalunya condemna els menyspreus i insults a treballadors pú-
blics, com són els Mossos d’Esquadra, i a polítics, per part d’alguns col·laboradors de  
la Corporació, que són inacceptables per un canal públic, intolerables i contraris al 
Llibre d’Estil i a la legislació de l’audiovisual. Així com acorda instar al Consell 
de Govern de la CCMA a prendre accions al respecte vers els qui desqualifiquen i 
desacrediten a aquests funcionaris i personalitats públiques, i els assenyalen com a 
una amenaça, que acaben convertint la televisió pública com la veritable amenaça.

5. El Parlament de Catalunya insta al Govern a garantir una programació de 
qualitat i plural, que respecti totes les opinions i manifestacions polítiques, socials, 
lingüístiques, culturals i religioses presents a tot el territori; i que ofereixi un con-
tingut i un to informatius en aquells programes o emissions que així ho requereixen, 
 obviant opinions personals i punts de vista dels professionals, que en aquests contex-
tos són innecessaris i no tenen interès periodístic. Garantir tanmateix la separació 
clara entre la opinió i la informació, així com la neutralitat política dels professio-
nals dels mitjans públics.
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6. Reconèixer que les audiències esbiaixades dels canals de la Corporació són 
causa d’una manca de pluralisme evident i d’una marcada inclinació processista 
dels continguts que s’ofereixen i instar al Consell de Govern de la CCMA a elaborar 
un pla de programació específic per tal de recuperar a aquells espectadors que per 
aquests motius han desconnectat dels canals i emissores de la Corporació, per tal 
que la CCMA esdevingui un reflex real de la diversitat catalana.

7. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el Consell de l’Audio-
visual de Catalunya introdueixi nous barems per la qualificació de la pluralitat més 
enllà del criteri estadístic i quantitatiu en serveis informatiu. Així, s’analitzarà la 
pluralitat de continguts, la ponderació en la diversitat de veus i l’equanimitat en els 
programes que s’emetin als canals de CCMA, especialment als espais de tertúlia.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52196; 52206; 52216 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 52196)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00158/12).

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

Acordar el més aviat possible la signatura d’un nou contracte programa, un cop 
s’aprovi el nou mandat marc, que serveixi com instrument d’estabilitat econòmica, 
financera i laboral a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i garanteixi 
uns mitjans públics referents de qualitat en el sector audiovisual i l’accés general 
a un informació veraç, plural, neutral i equilibrada. En definitiva, fer complir la 
Moció 13/XI del Parlament de Catalunya, sobre la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’encapçalament del punt 2 

Tal com preveu la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i com 
ha de garantir el nou mandat marc, garantir que el nou contracte programa: 

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya aprofundeixi en l’anàlisi qualitatiu de la pluralitat que s’està duent a 
terme. Així, s’analitzarà la pluralitat de continguts i la ponderació de veus especial-
ment als espais de tertúlia.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 52206)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parlamen-

tari 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·la-
ció al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 302-
00158/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 3 bis 

3 bis. Així mateix demanar la immediata dimissió del Sr. Vicent Sanchis i Llà-
cer com a director de TV3, que ja va ser reprovat en seu parlamentària amb data  
7 d’abril de 2017, per la manca de neutralitat informativa d’aquest ens públic.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 3 ter 

3 ter. També exigir la immediata dimissió del Sr. Saül Gordillo i Bernàrdez com 
a director de Catalunya Ràdio, per la manca de neutralitat informativa d’aquest ens 
públic.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 52216)

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’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (tram. 302-00158/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra b del punt 2

2b. Reculli l’obligació dels mitjans públics de garantir la veracitat i la imparcia-
litat, per a ser garantia efectiva del dret ciutadà a la llibertat d’informació.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un incís a la lletra e del punt 2

2e. Fomenti i promocioni la igualtat entre dones i homes, i l’ús d’un llenguatge 
no sexista, a tots els àmbits 

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra al punt 2

g. Reforci el compromís dels mitjans públics en la promoció del català i de l’aranès
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Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra al punt 2

h. Garanteixi l’accés de tots els grups socials, polítics, culturals i associatius re-
presentatius

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un incís al punt 3

3. [...] ineficient gestió dels recursos econòmics i humans de la Corporació, [...]

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió

4. El Parlament de Catalunya condemna els menyspreus i insultas a treballadors 
públics, com són els Mossos d’Esquadra, i als polítics, per part d’alguns col·labora-
dors de la Corporació 

[...] 
funcionaris i personalitats públiques,i els assenyalen com a una veritable amena-

ça, que acaben convertint la televisió pública com la veritable amenaça.

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 6

6. Reconèixer que les audiències esbiaixades dels canals de la Corporació són 
conseqüència d’una manca de pluralisme i de reflex de la diversitat social i territo-
rial existent i d’una marcada inclinació processista dels continguts que s’ofereixen i 
instar al Consell de Govern de la CCMA a elaborar un pla de programació específic 
per tal de recuperar a aquell espectadors que per aquests motius han desconnectat 
dels canals i emissores de la Corporació, per tal que la CCMA esdevingui un reflex 
real de la diversitat catalana.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP
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Punt 5 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les subvencions 
del Departament de la Presidència i els beneficis fiscals a entitats de 
dubtosa utilitat social
302-00161/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre les subvencions del Departament de la Presidència i els beneficis 
fiscals a entitats de dubtosa utilitat social (tram. 300-00188/12).

Moción
1. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a abandonar su 

política de intentar hacer pasar por proyectos y acciones de interés social o de utili-
dad pública a aquellas actividades que sólo responden al interés partidista de adhe-
sión y promoción del separatismo y son de nula utilidad para los intereses generales 
de todos los catalanes y, por lo tanto, deje de regalarles recursos públicos que debe-
rían destinarse a subvencionar fines de genuino interés social.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a realizar una au-
ditoría integral de la concesión de las subvenciones públicas otorgadas por la Gene-
ralitat de Cataluña y sus organismos dependientes en los últimos 10 años, mediante 
la contratación de una entidad externa e independiente.

3. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a tomar las medi-
das necesarias para luchar activamente contra la corrupción mediante la creación y 
aplicación de un marco normativo más transparente, que tenga como objetivo detec-
tar de forma preventiva cualquier tipo de mala praxis o actividad ilegal en la conce-
sión de subvenciones públicas, y para proteger a aquellas personas que den la alar-
ma de posibles hechos delictivos relacionados con el uso de los caudales públicos.

4. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a cesar la políti-
ca de publicidad institucional orientada a la difusión y conocimiento de un mensaje 
vinculado a la causa separatista y que va en contra de los valores y principios cons-
titucionales.

5. En especial, el Parlamento de Cataluña rechaza los hechos que se listan a con-
tinuación y exige al Govern de la Generalitat: 

5.1. Dejar de pagar la hipoteca del edificio «Octubre-Centre de Cultura Contem-
porània» en Valencia, cuya propiedad es de la entidad privada Acció Cultural del 
País Valencià.

5.2. Condenar las persecuciones en las redes sociales, que cuentan con el apoyo 
de Plataforma per la Llengua, a trabajadores y autónomos que utilizan cualquiera 
de  las lenguas oficiales en sus ocupaciones.

5.3. Condenar el escarnio sufrido por el personal sanitario del CAP de Les Corts 
de Barcelona por el hecho de haber utilizado una lengua oficial en el ejercicio de 
sus funciones.

5.4. Eliminar las multas lingüísticas, por ser contrarias a nuestro ordenamiento 
jurídico.

5.5. Retirar la consideración de entidad cultural a Òmnium Cultural, ya que la 
misma sólo tiene como objetivo promover intereses separatistas que nada tienen que 
ver con el fomento y la protección de la cultura popular y tradicional.
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5.6. Eliminar los beneficios fiscales a l’Associació per la Salvaguarda del Patri-
moni Historicocultural de l’Alguer, dada su acreditada falta de actividad.

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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Punt 6 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el seu suport  
a l’Assemblea d’Electes de Catalunya
302-00163/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 51495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

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 el seu suport a l’Assemblea d’Electes de Catalunya 
(tram. 300-00198/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. El Parlament de Catalunya recorda, al president de la Generalitat, al Govern 

i als diputats i les diputades que el conformen, que és la institució que representa el 
poble de Catalunya i on s’expressa, democràtica i legítimament, el pluralisme polític 
i social de Catalunya. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya rebutja l’aparença 
de legalitat i representativitat que exerceixen entitats privades alienes a les institu-
cions estatutàries de Catalunya com són els autoanomenats «consell de la república» 
i «l’assemblea d’electes de Catalunya».

2. El Parlament de Catalunya insta el president de la Generalitat i el Govern a: 
a) Deixar de convocar o participar, activa o passivament, en entitats privades que 

intenten usurpar l’autèntica legitimitat i representativitat de les institucions de Cata-
lunya, com són el «consell de la república» i «l’assemblea d’electes de Catalunya».

b) Condemnar els actes de violència que s’exerceix als carrers contra ciutadans, 
institucions, autoritats, agents dels cossos policials, mobiliari urbà, infraestructures 
de mobilitat i establiments privats.

c) Impedir la celebració de manifestacions i concentracions no autoritzades que 
tenen per objecte obstruir infraestructures i impedir la llibertat de moviments de la 
ciutadania de Catalunya.

d) Personar-se com acusació en tots els procediments judicials que derivin d’ex-
pedients oberts per alteració de l’ordre públic i/o agressions.

3. El Parlament de Catalunya insta el president de la Generalitat, el president del 
Parlament i el Govern a salvaguardar la dignitat de la institució que representen i per 
a fer-ho se’ls insta a evitar usar llurs responsabilitats institucionals per dur a terme 
actes que desmereixin la institució que representen o vulnerin els drets dels diputats.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52208 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 52208)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 
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del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el seu suport a l’Assemblea d’Electes de 
Catalunya (tram. 302-00163/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificación y adición al artículo 1

1. El Parlamento de Cataluña recuerda, al presidente de la Generalitat, al Govern 
y a los diputados y las diputadas que lo conforman, que es una institución en la que, 
junto a las Cortes Generales, están representados todos los catalanes y donde se ex-
presa, democrática y legítimamente, el pluralismo político y social de Cataluña. En 
este sentido, el Parlament de Catalunya rechaza la apariencia de legalidad y repre-
sentatividad que ejercen entidades privadas ajenas a las instituciones estatutarias de 
Cataluña como son los autodenominados «Consell de la República» y «l’Assemblea 
d’Electes de Catalunya».

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs
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Punt 7 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’increment  
de la desocupació i la desacceleració de l’activitat econòmica
302-00160/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martí Pachamé Barrera, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpe-
l·lació al Govern sobre l’increment de la desocupació i la desacceleració de l’activitat 
econòmica (tram. 300-00192/12).

Moción
El clima de conflicto social instalado en Cataluña desde el 2017 ha ido deterio-

rando progresivamente la recuperación económica.
Cataluña ha vivido en los últimos años de los dividendos de los vientos de cola 

del crecimiento de la economía internacional. Somos una economía abierta y ello 
ha favorecido a nuestro sector exportador, que ha sido una de las claves de nuestro 
crecimiento durante estos años; también han sido favorecedoras la política mone-
taria del Banco Central Europeo (que ha permitido un entorno de tipos bajos que 
ha beneficiado a nuestra hiperendeudada economía) y la evolución a la baja de los 
precios del petróleo.

El crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo no dependen sólo 
de las medidas políticas, sino también del empuje empresarial. Las inversiones ge-
neradoras de empleo y riqueza requieren, esencialmente, de estabilidad y seguridad.

Hasta ahora hemos vivido de las inversiones planificadas antes de octubre de 
2017, momento en el que la convivencia en Cataluña quedó rota y la sociedad, di-
vidida; desde entonces, el Govern de la Generalitat, en lugar de ser un agente pro-
motor de un ecosistema propicio para la generación de puestos de trabajo, ha con-
tribuido a generar un ámbito claramente contrario a las inversiones empresariales.

Debemos tener claro que las empresas mantendrán sus centros de producción en 
nuestro territorio mientras su cuenta de explotación no entre en números rojos; si 
esto llegara a ocurrir, probablemente tomarán decisiones dolorosas que afectarán a 
la población más vulnerable.

Precisamente esta preocupación, agravada por las últimas declaraciones del Go-
vern de la Generalitat apoyando declaraciones de «independencia o barbarie», o por 
el hecho de que el Presidente de la Generalitat salga a cortar carreteras, o por que 
se dé apoyo a cortes de carreteras que tienen un coste de millones de euros para la 
economía catalana y española, y el hecho de que seguramente nos enfrentamos a un 
deterioro de las condiciones favorables que nos han ayudado hasta ahora, nos llevan 
a presentar esta moción.

1. Seguridad jurídica y estabilidad política
1.1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a realizar, a tra-

vés de su Presidente, una declaración pública e institucional de condena expresa de: 
(i) las acciones violentas; (ii) los ataques vandálicos; (iii) los cortes de carretera; (iv) 
el sabotaje de las infraestructuras; (v) el boicot a las empresas y a los agentes eco-
nómicos; y (vi) los ataques a los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 
que los grupos radicales separatistas han realizado en el mes de octubre y noviem-
bre del 2019.
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1.2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a realizar, a tra-
vés de su Vicepresidente, una declaración pública e institucional de condena expresa 
de: (i) las acciones violentas; (ii) los ataques vandálicos; (iii) los cortes de carretera; 
(iv) el sabotaje de las infraestructuras; (v) el boicot a las empresas y a los agentes 
económicos; y (vi) los ataques a los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad, que los grupos radicales separatistas han realizado en el mes de octubre y no-
viembre del 2019.

1.3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a llevar a cabo 
las medidas necesarias que permitan garantizar la convivencia, la seguridad en las 
calles de las ciudades, y la seguridad en las infraestructuras y en las carreteras con 
la finalidad de evitar graves perjuicios a la economía catalana.

1.4. El Parlament de Cataluña condena la inacción del Govern ante los actos 
violentos y los cortes de circulación en las carreteras perpetrados por radicales se-
paratistas que vulneran el derecho fundamental de libre circulación de personas y 
mercancías.

1.5. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a diseñar un pro-
cedimiento ad hoc para agilizar los trámites de reclamación para que los afectados 
por las acciones perpetradas por los radicales separatistas puedan solicitar las com-
pensaciones a las que tengan derecho a recibir por los daños y perjuicios que les 
han causado y evitar de ese modo las demoras burocráticas habituales de este tipo 
de reclamaciones.

1.6. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a presentar una 
demanda por responsabilidad civil contra los convocantes de las manifestaciones 
realizadas en este mes de octubre y noviembre de 2019. En ella se exigirá el resar-
cimiento por los daños y perjuicios que han sufrido los comerciantes y propietarios 
de locales y vehículos por fuego provocado, destrucción y saqueo, y también por las 
pérdidas ocasionadas al sector de la restauración y la hostelería por las cancelacio-
nes sufridas a causa de los disturbios y acciones violentas realizadas por los coman-
dos separatistas radicales durante el transcurso de estas manifestaciones.

1.7. El Parlament de Cataluña expresa su apoyo y solidaridad a los autónomos y 
los empresarios de los sectores del transporte, la hostelería, la restauración, el turis-
mo y el comercio, y a sus trabajadores, lamentando las afectaciones a su producti-
vidad y movilidad y las pérdidas que hayan podido sufrir a causa de los disturbios 
y acciones violentas realizadas por los comandos separatistas radicales, y exige al 
Govern de la Generalitat que garantice que no se vuelvan a repetir.

2. Mejora de la formación y del mercado laboral
2.1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a dar el impulso 

necesario para que el Servicio Público de Ocupación de Cataluña, en colaboración 
con los agentes sociales y las empresas, trabajen por mejorar la adecuación de los 
currículums docentes de las enseñanzas profesionales a las necesidades del tejido 
empresarial.

2.2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a agilizar los trá-
mites para volver a sacar a concurso la gestión del Centro de Formación Profesional 
de Martorell, teniendo en cuenta las demandas del sector y de los agentes sociales.

2.3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a diseñar un plan 
con el objetivo de aumentar la presencia de las mujeres en las carreras técnicas y 
científicas, así como en la formación profesional.

2.4. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a introducir los 
cheques de formación para todos los desempleados de larga duración (más de un 
año). Dichos cheques se utilizarán para abonar el importe de los cursos presencia-
les, tutorías individuales y formación remota por ordenador, cuyo aprovechamiento 
deberá ser acreditable.
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2.5. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a hacer un estu-
dio comparado con otros países, especialmente con el Reino Unido, para analizar 
la adaptabilidad a nuestra realidad de aquellos programas que hayan demostrado un 
mayor éxito en la recolocación de las personas en desempleo.

3. Apoyo al comercio y al turismo
3.1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a abrir una línea 

de préstamos en condiciones preferentes, en el plazo de tres meses, a través del Ins-
tituto Catalán de Finanzas (ICF) para la modernización y digitalización del pequeño 
comercio, dirigida a personas físicas o pymes.

3.2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a impulsar una 
campaña institucional de apoyo al turismo de Cataluña que permita paliar los efec-
tos negativos sobre nuestra buena imagen exterior que han causado los actos violen-
tos y vandálicos sucedidos en este mes de octubre y noviembre del 2019.

3.3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a tomar las me-
didas oportunas y a ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona para ga-
rantizar la continuidad de los grandes eventos feriales que generan para la ciudad de 
Barcelona (y, por extensión, para toda la economía catalana) importantes ingresos 
económicos y numerosos puestos de trabajo.

4. Apoyo a la industria
4.1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a apoyar, de ma-

nera especial, a los sectores económicos y empresariales de alta intensidad tecnoló-
gica y de alto valor añadido en productos o servicios.

4.2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a cumplir los 
aspectos vinculados con las inversiones en infraestructuras o energía que están in-
cluidas en el Pacto Nacional para la Industria como factor clave para la transición 
del sector industrial.

4.3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a elaborar la Ley 
de Transición Energética de Cataluña y a trabajar por que se cumpla con el objetivo 
de  que en el año 2030 el 50% del consumo eléctrico tenga origen en las energías 
renovables.

4.4. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a llevar a cabo 
las medidas necesarias para que la producción de las plantas automovilísticas de Ca-
taluña continúe estando a la cabeza de la tecnología del momento.

4.5. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a poner en mar-
cha un plan que propicie el retorno de los miles de empresas que han abandonado 
Cataluña a raíz del golpe a la democracia perpetrado durante los meses de septiem-
bre y octubre de 2017.

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martí Pachamé Barrera, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52147; 52202; 52212 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 52147)

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

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’increment de la desocupació i la desacceleració 
de l’activitat econòmica (tram. 302-00160/12).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1.6

1.6. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a tramitar de 
manera immediata les denúncies interposades pel Cos de Mossos d’Esquadra en 
els casos en què les manifestacions, comunicades o no, hagin comportat danys per-
sonals i materials al mobiliari urbà o a béns particulars, tot establint les sancions 
corresponents.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 52202)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’increment de la desocupació i la de-
sacceleració de l’activitat econòmica (tram. 302-00160/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2.5

2.5. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a hacer un es-
tudio comparado con otros país para analitzar la adaptabilidad a nuestra realidad 
a nuestra realidad de aquellos programes que hayan demostrado un mayor éxito en 
la recolocación de las persones en desempleo, especialmente en parados de larga 
duración.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, 

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 52212)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i 

Bonell, 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 esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’increment de la des-
ocupació i la desacceleració de l’activitat econòmica (tram. 302-00160/12).

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 2.1

2.1 El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a continuar adap-
tant la docència en Formació Professional dar el impulso necesario para que del 
Servicio Público de Ocupación de Cataluña, en colaboración con los agentes socia-
les y las empresas, trabajen por mejorar la adecuación de los currículums docentes 
de las enseñanzas profesionales a las necesidades del tejido empresarial.
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Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 2.2

2.1 El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a agilitzar els 
tràmits per tornar a traure a concurs la gestió la posada en marxa del Centre de 
Formació Professional de Martorell, tenint en compte les demandes del sector i dels 
agents socials.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC. Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; portaveus
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Punt 8 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les violències 
masclistes
302-00164/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 51496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes (tram. 
300-00195/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que: 
a. Els feminicidis són la punt de l’iceberg de la violència masclista que pateixen 

les dones de forma constant i transversal en tots els àmbits de la seva vida, sent-ne 
la intersecció la característica principal.

b. La violència institucional és una de les primeres causes de la violència mas-
clista, consolidant totes les discriminacions existents cap a les dones.

c. La prevenció és fonamental per combatre qualsevol tipus de violència masclis-
ta, amb l’educació com a eina imprescindible.

2. El Parlament de Catalunya condemna el creixement de l’extrema dreta, que és 
una amenaça de tots els drets humans, però de forma especial és una amenaça als 
drets de les dones.

3. El Parlament de Catalunya exigeix la derogació immediata de les principals 
lleis causants de violència institucional a l’Estat espanyol: 

a. La llei d’Estrangeria, que amb les dones és doblement injusta, empenyent-les 
cap a les màfies d’explotació amb finalitats sexuals.

b. La llei de la reforma laboral, que consolida la bretxa salarial, la feminització 
de la pobresa i la discriminació simbòlica, entre molts altres elements.

c. La llei Mordassa, que vulnera els drets i llibertats de tota la ciutadania, i es-
pecialment els de les dones.

d. La llei de l’habitatge, que cronifica la dependència econòmica i l’autonomia de 
les dones envers els homes.

4. El Parlament de Catalunya reclama una modificació dels estaments judicials 
per tal que l’expertesa en victimologia sigui un requisit imprescindible per jutjar ca-
sos de violència masclista.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52149; 52209 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 52149)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par-

lamentari 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 violències masclistes (tram. 302-00164/12).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b del punt 1

b. Malgrat que en els darrers anys s’ha avançat molt en la lluita contra la violèn-
cia masclista i en el reconeixement dels drets de les dones, la violència institucional 
continua sent una de les manifestacions de la violència de gènere que és necessari 
eradicar.

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

2. El Parlament de Catalunya condemna el creixement de l’extrema dreta, que és 
una amenaça de tots els drets humans, però de forma especial és i una amenaça als 
drets de les dones.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de tot el punt 3

3. El Parlament insta el Govern a revisar l’impacte de gènere en la normativa 
vigent i promoure els canvis necessaris per eliminar, si s’escau, la violència institu-
cional.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 5

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Garantir, abans de finalitzar el segon semestre del 2020, el desplegament re-

glamentari de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la vio-
lència masclista, incloent una memòria econòmica.

b. Incrementar en un 35% els pressupostos propis de la Generalitat destinats a 
la lluita contra la violència masclista per avançar en la millora de una xarxa que 
actualment només arriba a 1 de cada 10 dones que s’estima que són víctimes de la 
violència masclista.

c. Duplicar el número actual de Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), pas-
sant dels 8 actuals a 16, l’any 2020.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 52209)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre les violències masclistes (tram. 302-00164/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició d’un nou paràgraf a l’article 1.a

1. El Parlament de Catalunya constata que; 
a. Els feminicidis són la punt de l’iceberg de la violència masclista que pateixen 

les dones de forma constant i transversal en tots els àmbits de la seva vida; sent-ne 
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la intersecció la característica principal per estudiar-la, detectar-la, prevenir-la i 
erradicar-la és necessari abordar-la des de la perspectiva de la interseccionalitat.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió a l’article 1.b

1.b. La violència institucional és una de les primeres causes de la violència mas-
clista, consolidant totes les discriminacions existents cap a les dones.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 5

5. Revertir les retallades que ha sofert el Programa pressupostari 322 «Polítiques 
de dones» en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya els últims 10 anys, dels 
serveis i les actuacions del qual forma part la Xarxa d’Informació i Assessorament 
SIADS, la Línia 900.900.120 d’atenció a dones en situació de violència, els progra-
mes de formació i capacitació en matèria de violència masclista i el Pla de formació 
del personal de les administracions públiques en matèria d’igualtat entre gèneres i 
de violència masclista, com els serveis i actuacions més destacats.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs
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Punt 9 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ascens de 
la ultradreta a Europa i l’impacte de la deriva repressiva de l’Estat 
espanyol en la construcció europea com una comunitat democràtica 
de drets compartits
302-00162/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 51494 i 51720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament i Presidència del 

Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’ascens de la ultradreta a Europa 
i l’impacte de la deriva repressiva de l’Estat espanyol en la construcció europea com 
una comunitat democràtica de drets compartits (tram. 300-00196/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu compromís amb el projecte de construcció Europea com una 

comunitat democràtica de drets i llibertats ciutadanes. En defensa d’aquest compro-
mís europeista, mostra la seva preocupació per les conseqüències de la resposta ju-
dicial de l’Estat Espanyol en les institucions europees, i per això: 

a. Denuncia la manca de respecte per part del Tribunal Suprem a les institucions 
Europees, en no esperar la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
–que ha de discernir si té la prerrogativa de jutjar-lo o gaudeix d’immunitat parla-
mentària com a eurodiputat– per a dictar la seva sentència sobre Oriol Junqueres.

b. Condemna l’atemptat democràtic que va suposar l’expulsió forçada per part de 
la Junta Electoral Central d’Oriol Junqueras de la llista electoral d’Esquerra Repu-
blicana, quan el Tribunal Suprem havia suspès la seva inhabilitació en espera de la 
decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

c. Fa una crida a les institucions Europees, i en especial al Parlament Europeu, 
per tal que garanteixin els drets de representació dels ciutadans que van votar Oriol 
Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín, i que l’Estat Espanyol ha violentat de 
forma arbitraria.

d. Constata que amb tot allò exposat en els punts anteriors no s’ha respectat la 
voluntat expressada democràticament per la ciutadania en les eleccions europees del 
passat 26 de maig. Conseqüentment reclama que si el Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea decideix que la immunitat diplomàtica s’adquireix en el moment de ser vo-
tat, es garanteixin plenament tots els seus drets com a europarlamentaris.

2. Mostra la seva preocupació pel creixement de l’extrema dreta arreu d’Europa 
i, en particular, a l’Estat Espanyol. En conseqüència: 

a. Fa una crida a les principals institucions, actors polítics i socials de l’Estat per 
a no normalitzar el feixisme, ni blanquejar les seves polítiques.

b. Demana a les forces polítiques presents en aquest Parlament que no col·labo-
rin amb l’extrema dreta, ni activament ni passiva, ni comptant amb els seus vots ni 
compartint mobilitzacions al carrer.

c. Denuncia la impunitat que tot sovint tenen les accions de l’extrema dreta al 
carrer i que massa sovint donen aparença de connivència amb les institucions judi-
cials, i els cossos i forces de seguretat de l’Estat. En aquest sentit troba especialment 
alarmant la posició de la Fiscalia General de l’Estat de considerar els col·lectius 
d’extrema dreta com a susceptibles de ser víctimes de delictes d’odi.
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d. Considera especialment urgent que el govern de l’Estat aposti per una política 
de diàleg i solucions democràtiques per a Catalunya, abandonant la via judicial, on 
comparteix acusacions amb l’extrema dreta.

e. Sol·licita que el Govern de l’Estat abandoni el camí de les polítiques autorità-
ries i repressives que venen marcades per l’extrema dreta, sent l’única oferta propor-
cionada per solucionar el conflicte polític a Catalunya per part del Govern de l’Estat 
fins ara.

3. Per tot l’exposat anteriorment considera que la instrumentalització que fa l’Es-
tat Espanyol de les institucions europees és un greu perill per a la construcció euro-
pea com un espai democràtic de drets compartits i denuncia que: 

a. Les accions de l’Estat Espanyol han contribuït a erosionar els organismes su-
pranacionals de defensa dels drets fonamentals bàsics, tot ignorant les opinions del 
Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitraries i arribant a difa-
mar als seus membres.

b. La inacció de les institucions europees davant la vulneració de drets fonamen-
tals de la ciutadania per part de l’Estat Espanyol ha estat repetidament utilitzada per 
l’euroescepticisme per a combatre el projecte de construcció europea i per règims 
totalitaris per a erosionar la política exterior europea i justificar la seva pròpia re-
pressió.

c. L’alteració de majories del Parlament Europeu i la imposició de traves admi-
nistratives per a modificar la voluntat de la ciutadania lliurement expressada en les 
eleccions europees erosiona el principal mecanisme de legitimació democràtica de 
les institucions europees i constitueix un greu precedent que pot ser aprofitat per si-
lenciar la dissidència política.

4. Davant d’aquestes actuacions, considera necessari que les institucions Europe-
es mantinguin una posició neutral vers el conflicte democràtic entre Catalunya i la 
resta de l’Estat Espanyol que els hi permeti erigir-se en garant dels drets fonamen-
tals de la ciutadania i d’un diàleg que serveixi per arribar a solucions polítiques per 
a problemes polítics.

5. Considera imprescindible donar trasllat d’aquesta resolució als òrgans de go-
vern del Parlament Europeu per a tal de deixar constància de la voluntat Europeista 
del Parlament de Catalunya i de la denuncia de la vulneració de drets fonamentals 
per part de l’Estat Espanyol i la seva afectació a les institucions europees.

6. Insta el Govern a continuar manifestant la seva preocupació pel creixement de 
l’extrema dreta a Europa i, en particular, a l’Estat Espanyol, i a seguir condemnant 
arreu del món la vulneració de drets fonamentals per part de l’Estat Espanyol i la 
seva afectació a les institucions europees.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52148; 52198; 52203; 52207 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

22.11.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 52148)

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre l’ascens de la ultradreta a Europa i l’im-
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pacte de la deriva repressiva de l’Estat espanyol en la construcció europea com una 
comunitat democràtica de drets compartits (tram. 302-00162/812).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra d del punt 2

d. Considera especialment urgent apostar per una política de diàleg en el marc 
del respecte a la legalitat en relació a Catalunya, i insta el Govern de la Generalitat 
a mantenir un diàleg permanent amb el conjunt de forces polítiques amb represen-
tació al Parlament de Catalunya per consensuar una solució per a superar l’actual 
situació política.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 52198)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’as-
cens de la ultradreta a Europa i l’impacte de la deriva repressiva de l’Estat espa-
nyol en la construcció europea com una comunitat democràtica de drets compartits 
(tram. 302-00162/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou paràgraf previ a la lletra a al punt 1

(anterior a l’actual a.) Condemna les decisions de la Junta Electoral Central i 
del Tribunal Suprem que, sis mesos després de les darreres eleccions al Parlament 
Europeu, segueixen impedint la presa de possessió dels eurodiputats més votats a 
Catalunya: el Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i els Honorables Srs. Oriol 
Junqueras i Antoni Comín.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació a la lletra b del punt 1

b. Condemna l’atemptat democràtic que va suposar l’expulsió forçada per part de 
la Junta Electoral Central d’Oriol Junqueras de la llista electoral d’Esquerra Repu-
blicana i de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn de la llista elec-
toral de Junts per Catalunya a les eleccions del passat 10 de novembre, abans de la 
interposició i resolució dels corresponents incidents de nul·litat d’actuacions i quan 
l’execució de la pena d’inhabilitació d’Oriol Junqueras havia estat suspesa pel Tri-
bunal Suprem en espera de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’una lletra b bis al punt 1

(1) b. bis. Denuncia la manca de respecte per part del Tribunal Suprem a les ins-
titucions europees, en emetre noves ordres europees de detenció i extradició contra 
els eurodiputats Carles Puigdemont i Antoni Comín, sense haver obtingut prèvia-
ment l’autorització del Parlament Europeu, infringint així la seva immunitat parla-
mentària.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació a la lletra d del punt 1

(1) d. Constata que amb tot allò exposat en els punts anteriors no s’ha respectat 
la voluntat expressada democràticament per la ciutadania en les eleccions europees 
del passat 26 de maig. Conseqüentment reclama l’alliberament immediat del vice-
president Junqueras i la retirada de les ordres de detenció i presó contra el president 
Puigdemont i el conseller Comín per tal de garantir plenament tots els seus drets 
com a europarlamentaris.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’una lletra e al punt 1

(1) e. Es congratula pel fet que les conclusions de l’Advocat General del Tribunal de  
Justícia de la Unió Europea acullin els arguments de les defenses del Vicepresident 
Junqueras, del President Puigdemont i del Conseller Comín, considerant-los diputats 
i reconeixent-los la seva immunitat parlamentària.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’una lletra f al punt 2

(2) f. Denuncia els acords de determinades forces polítiques espanyoles amb par-
tits d’extrema dreta i la normalització del seu discurs repressiu, com en el cas recent 
de la Comunitat de Madrid, on una majoria de l’Assemblea va demanar la il·legalit-
zació dels partits independentistes.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’una lletra g al punt 2

(2) g. Reivindica l’exercici i la salvaguarda de tots els drets humans i llibertats 
fonamentals davant d’aquelles institucions espanyoles i entitats d’extrema dreta que 
pretenen vulnerar-los. En especial, els drets de llibertat d’expressió, reunió, mani-
festació i autodeterminació, així com la igualtat entre dones i homes i la no-discri-
minació per raons de cap tipus.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya
De modificació a la lletra a del punt 3

(3) a. Les accions de l’Estat Espanyol han pretès erosionar els organismes supra-
nacionals de defensa dels drets fonamentals bàsics, tot arribant a ignorar les opini-
ons del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries i difamar 
als seus membres.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya
De modificació al punt 4

4. Davant d’aquestes actuacions, considera necessari que les institucions euro-
pees s’impliquin en la resolució del conflicte democràtic entre Catalunya i el Regne 
d’Espanya per tal de garantir els drets fonamentals de la ciutadania i un diàleg que 
serveixi per arribar a una solució política que inclogui l’exercici del dret a l’auto-
determinació.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del GP JxCat
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 52203)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’ascens de la ultradreta a Europa i l’impacte de la 
deriva repressiva de l’Estat espanyol en la construcció europea com una comunitat 
democràtica de drets compartits (tram. 302-00162/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2.c

2.c. Denuncia la impunitat que tot sovint tenen les accions de l’extrema dreta al 
carrer i que massa sovint donen aparença de connivència amb algunes institucions 
judicials i amb alguns agents dels cossos i forces de seguretat. En aquest sentit tro-
ba especialment alarmant la posició de la Fiscalia General de l’Estat de considerar 
els col·lectius d’extrema dreta com a susceptibles de ser víctimes de delictes d’odi.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2.e

2.e. Sol·licita que el Govern de l’Estat abandoni el camí de les polítiques recen-
tralitzadores i repressives, sent l’única oferta proporcionada per solucionar el con-
flicte polític a Catalunya per part de Govern de l’estat fins ara.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 52207)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre l’ascens de la ultradreta a Europa i l’impacte de la deriva repres-
siva de l’Estat espanyol en la construcció europea com una comunitat democràtica 
de drets compartits (tram. 302-00162/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació de la moció que passaria a tenir el següent contingut

El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu compromís amb el projecte de construcció europea com una 

comunitat democràtica de drets i llibertats ciutadanes. En defensa d’aquest compro-
mís europeista, mostra la seva satisfacció pel bon funcionament del sistema judicial 
espanyol, un dels més garantistes del món, tal com constata el prestigiós Rule of 
Law Index.

2. Manifesta que els valors fundacionals de la Unió Europea són els pilars sobre 
els quals s’assenta el projecte de pau europeu i als quals els ciutadans europeus no 
podem renunciar. Aquests valors són el respecte de la dignitat humana, la llibertat, 
la democràcia, la igualtat, l’Estat de Dret i el respecte als drets humans, inclosos els 
drets de les persones que pertanyen a minories. Aquests valors són comuns als Es-
tats membres en una societat caracteritzada pel pluralisme, la no-discriminació, la 
tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre dones i homes.
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Aquests principis són legalment vinculants entre els Estats membres de la Unió, 
que estan obligats a garantir-los; d’igual manera que un dels objectius pels quals ha 
de vetllar el Parlament Europeu són les llibertats fonamentals que garanteix l’Estat 
Democràtic i de Dret de la mà del Rule of law que es resumeixen en tres principis: 
la igualtat davant la llei, que ningú no pugui ser sancionat si no hi ha hagut una 
clara vulneració de la llei, i que cap ciutadà ni institució no està per damunt de la 
llei ni de la justícia.

Per això, els pitjors enemics de la construcció europea són aquells que pretenen 
abolir aquests drets i llibertats que garanteix la pròpia Unió Europea, que represen-
ta els Estats democràtics signants d’aquest acord, aixecant fronteres i murs.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs
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Punt 10 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2019, A LES 10.30H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la incentivació de la 

perspectiva de gènere en els estudis de formació professional. Tram. 310-00257/12.  
Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’informe d’Amnistia 
Internacional amb relació a la sentència del Tribunal Suprem contra els líders in-
dependentistes. Tram. 310-00258/12.  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari 
Republicà. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels treba-
lladors de la indústria. Tram. 310-00251/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Fundació TIC Sa-
lut Social. Tram. 310-00252/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’emergència climàti-
ca. Tram. 310-00253/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les energies renova-
bles. Tram. 310-00254/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llistes negres dels 
Mossos d’Esquadra. Tram. 310-00255/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència de gène-
re. Tram. 310-00256/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de pre-
venció de les ludopaties. Tram. 310-00250/12. Marta Ribas Frías, del Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les perspectives de 
l’economia catalana. Tram. 310-00259/12. Alejandro Fernández Álvarez, del Sub-
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

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. 317-00149/12. 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. 317-00150/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00148/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamen-
tari 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. 317-00152/12 anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00151/12. Eduard Pujol i Bonell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
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16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00147/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.
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Punt 11 | Debat i votació del dictamen de la Comissió

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
202-00055/12

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE TERRITORI

El text del dictamen de la comissió ha estat publicat en el BOPC 472, pàgina 7, 
del 21.11.2019.



PLE
DOSSIER

Sessió 44, dimecres 27 de novembre de 2019

Segona part

Punt 12 | Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat

Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del 
canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid  
de carboni dels vehicles de tracció mecànica
200-00009/12

TEXT PRESENTAT

Reg. 50110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019

El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 458, pàgina 12, del 
05.11.2019.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 52019 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.11.2019

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 

52019)

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 115 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de modificació de la Llei 
16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions 
de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (tram. 200-00009/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez

Representant del SP PPC
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