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Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral.

2. Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 200-00006/12. 
Govern de la Generalitat. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 200, 13).

3. Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals. Tram. 202-00023/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat de totalitat i votació de l’esmena 
a la totalitat (text presentat: BOPC 118, 26).

4. Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2018. Tram. 360-
00013/12. Síndic de Greuges. Presentació de l’informe (Informe: BOPC 261, 76).

5. Interpel·lació al Govern sobre la seva inoperància. Tram. 300-00099/12. Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre el pla de govern i la cultura política. Tram. 300-
00102/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la política cultural. Tram. 300-00103/12. Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre el finançament necessari per a reforçar l’estat del ben-
estar. Tram. 300-00097/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les víctimes del terrorisme. Tram. 300-00100/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre l’abordatge integral de les violències sexuals con-
tra infants. Tram. 300-00098/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i la 
no-discriminació de les persones LGTBI+. Tram. 300-00101/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el vot electrònic a les eleccions sindicals a l’Admi-
nistració de la Generalitat. Tram. 300-00104/12. Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya. Substanciació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Sistema d’Arxius de Cata-
lunya. Tram. 302-00073/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial. Tram. 
302-00074/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’empresa i l’ocupació amb re-
lació al procés. Tram. 302-00079/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
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16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els conflictes ambientals a 
Catalunya. Tram. 302-00075/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis sa-
nitaris. Tram. 302-00076/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels infants i els 
adolescents als centres escolars. Tram. 302-00077/12. Grup Parlamentari Republicà. 
Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any d’inacció 
política. Tram. 302-00078/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 20 DE MARÇ DE 2019, A LES 10.00H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d’ocu-

pació pública per al personal amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit laboral. Tram. 
310-00130/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la creació del Con-
sell de la Mancomunitat Cultural. Tram. 310-00131/12. Albert Batet i Canadell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions amb re-
lació a l’endometriosi. Tram. 310-00135/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parla-
mentari Republicà. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pacte contra la se-
gregació escolar. Tram. 310-00136/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari 
Republicà. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de se-
guretat. Tram. 310-00139/12. Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el funcionament del 
sistema sanitari. Tram. 310-00132/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les centrals nuclears. 
Tram. 310-00133/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els atacs racistes a 
centres de protecció de menors. Tram. 310-00134/12. Marta Ribas Frías, del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca d’imparci-
alitat en l’acció del Departament de Justícia. Tram. 310-00137/12. Carlos Carrizosa 
Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el deure de no mani-
pular les eleccions amb símbols partidistes en edificis públics. Tram. 310-00138/12. 
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. 317-00076/12. 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. 317-00078/12. 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. 317-00075/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00079/12. 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. 317-00077/12. 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. 317-00074/12. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.
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Punt 2 | Debat de totalitat

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12

TEXT PRESENTAT

Reg. 20783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 200, pàgina 13, del 15 
de novembre de 2018.

Punt 3 | Debat de totalitat i votació de l’esmena

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 7735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 118, pàgina 26, del 
5 de juliol de 2018.
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Punt 13 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Sistema 
d’Arxius de Catalunya
302-00073/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 32210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par·

lamentari 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 el sistema d’arxius de Catalunya (tram. 300·00089/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desenvolupar el Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC) d’acord amb les pre·

visions de la Llei 10/2001 d’Arxius i Gestió de Documents (modificada per la llei 
20/2015), en els següents aspectes: 

a) Desplegar el Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC) com un conjunt integrat 
i coordinat dels principals centres de gestió documental del país, d’acord amb els 
principis de coordinació interadministrativa i cooperació institucional.

b) Finalitzar el Cens d’Arxius i del Patrimoni Documental de Catalunya.
c) Crear el Registre d’Arxius de Catalunya com a repertori formal i oficial dels 

arxius del SAC, tal com preveu la llei.
d) Crear el Mapa d’Arxius de Catalunya com a instrument de planificació i gestió 

dels arxius del SAC, tal com preveu la llei.
2. Potenciar els arxius municipals com la base del Sistema d’Arxius de Catalunya 

(SAC), sota el principi que tot municipi rep i genera documentació i té dret a man·
tenir el seu propi arxiu. En aquest sentit, el Departament de Cultura, amb la coope·
ració de les Diputacions, ha de: 

a) Desplegar les polítiques de suport necessàries per possibilitar la prestació del 
servei d’arxiu, dirigit per un tècnic superior qualificat, en els municipis de més de 
10.000 habitants, tal com preveu la llei.

b) Establir noves mesures de suport i foment adreçades als municipis de menys 
de 10.000 habitants per tal de garantir la gestió i el manteniment del seu propi arxiu, 
que comportin nous mecanismes de cooperació intermunicipal i de gestió comparti·
da, amb la participació de la Generalitat, diputacions i arxius comarcals.
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c) Crear la Xarxa d’Arxius Municipals com a instrument de coordinació i coope·
ració dels arxius dels municipis de més de 10.000 habitants i/o que mantinguin un 
servei d’arxiu, en el marc del Sistema d’Arxius de Catalunya.

3. Reformar la Xarxa d’Arxius Comarcals i diversificar les funcions dels arxius 
comarcals que la composen. En aquest sentit, el Departament de Cultura, ha de: 

a) Prioritzar, més enllà de les seves funcions pròpies de dipòsit i custòdia docu·
mental, noves funcions d’assessorament i suport adreçades als municipis de menys de 
10.000 habitants de la seva comarca, en matèria de tractament i gestió documental.

b) Revisar el model de gestió dels arxius comarcals, cas per cas, assegurant la 
unitat i coherència de gestió dels centres entre la Generalitat i els arxius municipals 
de les capitals de comarca, així com amb els consells comarcals respectius.

c) Finalitzar el mapa dels arxius comarcals al territori, superant la premissa d’un 
arxiu per comarca i sense dependre d’eventuals creacions de noves comarques, sinó 
en funció de les necessitats reals dels diferents territoris.

4. Ressituar l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) com una peça clau del Siste·
ma d’Arxius de Catalunya (SAC), a través de les següents accions prioritàries: 

a) Dotar l’ANC de serveis nacionals de suport als arxius del SAC, en matèria de 
restauració, digitalització, formació, recerca i recursos educatius.

b) Prestigiar l’ANC com a destí inequívoc dels fons i col·leccions documentals 
dels personatges, institucions, empreses i entitats d’abast nacional.

c) Dotar l’ANC de recursos suficients i de personalitat jurídica pròpia que li per·
metin una àmplia autonomia de gestió i el seu desenvolupament com a equipament 
de nivell nacional i internacional.

5. Dotar el Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC) d’una estructura orgànica es·
pecífica que encapçali i doni visibilitat, rigor i potència a les polítiques de gestió 
documental de la Generalitat de Catalunya, en dues fases: 

a) Reformar, a curt termini, l’estructura administrativa de la Conselleria de Cul·
tura per a dotar·la d’una unitat i d’una direcció específica les polítiques d’arxius i 
gestió documental.

b) Estudiar, a més llarg termini, l’encaix orgànic de les polítiques d’arxius i ges·
tió documental del Govern de Catalunya des d’una perspectiva transversal i inter·
departamental, que pugui garantir la gestió única del sistema documental de la Ge·
neralitat, desplegar polítiques al territori amb la resta d’administracions i agents, i 
encarar els nous reptes de la nova legislació de Transparència, Accés a la Informació 
i Bon Govern.

6. Impulsar el paper del Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental 
(CNAGD) com l’òrgan col·legiat consultiu i preceptor de les polítiques d’arxius i 
gestió documental del país amb la participació de tots els agents (administracions, 
professionals i experts), i garantir el seu funcionament normal amb reunions regu·
lars del seu plenari, cada sis mesos, i de la seva comissió permanent, cada tres.

7. Consolidar el paper de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Do·
cumental (CNAATD) intensificant l’elaboració de taules d’avaluació documental i 
prioritzant les mesures que normalitzin, de manera segura i legal, l’eliminació de la 
documentació avaluada.

8. Participar, des del Departament de Cultura, en el desplegament i implantació 
de la llei 19/2014 de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, amb les 
següents accions: 

a) Incorporar, com a Departament de Cultura, el conveni subscrit el 2015 pel 
Departament de Governació, les diputacions, l’FMC, l’ACM, i el Consorci de l’Ad·
ministració Oberta, pel desplegament de polítiques de transparència i accés a la in·
formació.

b) Participar activament, com a Departament de Cultura en la Comissió Interde·
partamental de transparència i accés a la informació pública i en la seva comissió 
tècnica.
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c) Promoure la participació de la professió arxivística a la Comissió de Garan·
tia del Dret d’Accés a la Informació Pública (CGDAIP) mitjançant la coordinació 
d’aquesta amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i la Comissió 
d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD), d’acord amb la disposició addi·
cional sisena de la llei.

9. Promoure la implantació d’un protocol de gestió de la documentació electrò·
nica de la Generalitat de Catalunya i l’elaboració d’un Pla Nacional de Preservació 
Digital per tal de crear un Arxiu Digital que preservi el patrimoni documental del 
present i del futur.

10. Elaborar un protocol d’adquisicions de fons del patrimoni documental català, 
en qualsevol format, d’aplicació a totes les institucions i agents afectats (ANC i res·
ta d’arxius; museus; Biblioteca de Catalunya; Filmoteca de Catalunya, etc.), i que, 
mitjançant una comissió específica, reguli els criteris d’acceptació de donacions, 
cessions en dipòsit o comodats, que valori adequadament els preus de compra i que 
determini la seva ubicació final.

11. Revisar l’actual Pla Nacional de Fotografia i la proposta de Centre Nacional 
de Fotografia incorporant al projecte la realitat dels arxius com a responsables de la 
gran majoria del patrimoni fotogràfic del país.

12. Culminar el diàleg iniciat, les gestions i les accions necessàries amb l’Ad·
ministració de l’Estat per tal de resoldre els temes pendents en matèria d’arxius de 
Catalunya, i que es concreten en: 

a) Acordar i programar les inversions que ha de fer l’Estat a l’Arxiu Històric Pro·
vincial de Barcelona.

b) Acordar i programar les inversions necessàries per construir el nou Arxiu His·
tòric de Girona.

c) Abordar, conjuntament amb la resta de comunitats autònomes afectades, la 
gestió de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

d) Culminar el compliment de la llei 21/2005, de restitució a la Generalitat de 
Catalunya dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil custodiats a l’Ar·
xiu General de la Guerra Civil Espanyola i de creació del Centre Documental de la 
Memòria Històrica (CDMH).

e) Proposar i negociar una iniciativa legislativa que possibiliti el retorn dels do·
cuments catalans ubicats en altres arxius estatals i, en general, els confiscats als 
municipis de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP PSC·Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33611, 33625 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33611)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Héctor Amelló Montiu, diputat del Grup Par·

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la·
ció al Govern sobre el Sistema d’Arxius de Catalunya (tram. 302·00073/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt a de l’article 4

a) Dotar l’ANC de serveis autonòmics nacionals de suport als arxius del SAC, en 
matèria de restauració, digitalització, formació, recerca i recursos educatius.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i modificació del punt c de l’article 4

c) Dotar l’ANC de recursos suficients i de personalitat jurídica pròpia que li per·
metin una àmplia autonomia de gestió i el seu desenvolupament com a equipament 
de nivell nacional i internacional.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió dels punt c de l’article 12

c) Abordar, conjuntament amb la resta de comunitats autònomes afectades, la 
gestió de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió i addició del punt e de l’article 12

e) Proposar i negociar una iniciativa legislativa que possibiliti el retorn dels do·
cuments catalans ubicats en altres arxius estatals i, en general, els confiscats il·legal-
ment als municipis de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Héctor Amelló Montiu, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33625)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es·
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Sistema d’Arxius 
de Catalunya (tram. 302·00073/12).

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

1. Continuar amb el desenvolupament del Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC) 
d’acord amb les previsions de la Llei 10/2001 d’Arxius i Gestió de Documents (mo·
dificada per la llei 20/2015), en els següents aspectes: 

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1.a

1.a.) Continuar amb el desplegament el Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC) 
com un conjunt integrat i coordinat dels principals centres de gestió documental 
del país, d’acord amb els principis de coordinació interadministrativa i cooperació 
institucional.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 1.b

1.b.) Finalitzar el Cens d’Arxius i del Patrimoni Documental de Catalunya abans 
d’acabar la legislatura.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 1.c

1.c.) Crear el Registre d’Arxius de Catalunya com a repertori formal i oficial dels 
arxius del SAC, tal com preveu la llei abans d’acabar la legislatura.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’enunciat del punt 2

2. Potenciar els arxius municipals en el marc del Sistema d’Arxius de Catalunya 
(SAC), sota el principi que tot municipi rep i genera documentació i té dret a man·
tenir el seu propi arxiu. En aquest sentit, el Departament de Cultura, amb la coope·
ració de les Diputacions, ha de: 

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 2.c

2.c.) Estudiar en el marc del pla d’arxius i gestió documental la possibilitat de 
crear la Xarxa d’Arxius Municipals com a instrument de coordinació i cooperació 
dels arxius dels municipis de més de 10.000 habitants i/o que mantinguin un servei 
d’arxiu, en el marc del Sistema d’Arxius de Catalunya.

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

3. Reforçar, en el marc de la Llei 10/2001 d arxius i gestió documental, la Xarxa 
d’Arxius Comarcals i les seves funcions. En aquest sentit, el Departament de Cul·
tura ha de: 

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3.a

3.a.) Continuar donant i ampliant, si s’escau, les funcions de suport adreçades 
als municipis de menys de 10.000 habitants de la seva comarca en matèria d’arxius.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3.b

3.b.) Tal com ho expressa la Llei 10/2001, continuar gestionant els arxius comar-
cals assegurant-ne la unitat i la coherència de gestió dels centres entre la Genera-
litat i els arxius municipals de les capitals de comarca, així com amb els consells 
comarcals respectius.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3.c

3.c.) Finalitzar el mapa dels arxius comarcals al territori.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 4.b

4.b.) Prestigiar l’ANC com a destí inequívoc dels fons i col·leccions documentals 
dels personatges, institucions, empreses i entitats d’abast nacional.
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Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 4.c

4.c.) Dotar l’ANC de recursos suficients i de personalitat jurídica pròpia que li 
permetin una àmplia autonomia de gestió i el seu desenvolupament com a equipa·
ment de nivell nacional i internacional.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició de l’enunciat del punt 5

5. Dotar el Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC) d’una estructura orgànica espe·
cífica que encapçali i doni més visibilitat, rigor i potencia a les polítiques de gestió 
documental de la Generalitat de Catalunya, en dues fases: 

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 5.b

5.b.) Estudiar, en el marc del Pla d’Arxius i Gestió Documental, a més llarg ter·
mini, l’encaix orgànic de les polítiques d’arxius i gestió documental del Govern de 
Catalunya des d’una perspectiva transversal i interdepartamental, que pugui garan·
tir la gestió única del sistema documental de la Generalitat, desplegar polítiques al 
territori amb la resta d’administracions i agents, i encarar els nous reptes de la nova 
legislació de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern.

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

9. Promoure la Implantació d’un protocol de gestió de la documentació electrònica 
de la Generalitat de Catalunya i l’elaboració d’una Estratègia global de país que pre-
servi el patrimoni documental del present i del futur del país de forma digitalitzada.

Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 11

11. Revisar l’actual Pla Nacional de Fotografia i la proposta de Centre Nacional 
de Fotografia incorporant al projecte la realitat dels arxius com a responsables de la 
gran majoria del patrimoni fotogràfic del país.

Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 12.c

12.c.) Abordar, conjuntament amb la resta de comunitats autònomes afectades, 
la gestió de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, previ a la identificació i traspàs dels fons 
propis de la Generalitat de Catalunya amb el fonament legal en l’Estatut d’autono-
mia vigent i en les sentències del Tribunal Constitucional.

Esmena 18
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt 12.f

12.f.) Instar a l’Administració de l’Estat que doti de mitjans tècnics i infraestruc-
turals que facilitin la consulta pública dels fons documentals del Govern Civil de 
Barcelona.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 14 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
industrial
302-00074/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 32220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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 política industrial (tram. 300·00090/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que la indústria és un sector estratègic pel país, un sector que gene·

ra llocs de treball de qualitat, estables i ben remunerats, que exporta i inverteix en 
innovació i recerca provocant molt dels avenços tecnològics que estan a la base del 
nostre teixit productiu.

En relació al Pacte Nacional per a la Indústria
2. Insta al Govern de la Generalitat a presentar, per part de la Consellera d’Em·

presa i Coneixement abans de finalitzar el mes de maig, a la Comissió corresponent: 
a) Una avaluació completa (accions·pressupost·indicadors) del Pacte Nacional 

per a la Indústria que es va aprovar al juliol del 2017.
b) La proposta d’accions dins del Pacte Nacional per a la Indústria per al 2019 

amb el pressupost associat a cada acció.
3. Insta al Govern de la Generalitat a garantir els recursos necessaris i acordats 

en el Pacte Nacional per a la Indústria, a través de les modificacions pressupostàries 
necessàries, per a complir amb cada un dels compromisos adquirits, un cop finalitzi 
el Pacte l’any 2020.

Energia
4. Insta al Govern de la Generalitat a desplegar programes d’estalvi i eficiència 

energètics en l’àmbit industrial i de la mobilitat, i plantejar un millorament de l’efi·
ciència de, com a mínim el 2% anual, per tal d’assolir una disminució del 32’5% 
del consum final d’energia el 2030, i aconseguir un teixit econòmic més competitiu.

5. Insta al Govern de la Generalitat a desenvolupar el màxim potencial de les 
energies renovables per tal que el 2030 s’assoleixi el 70% de participació de les ener·
gies renovables en el combinat elèctric català i s’arribi al 100% el 2050.

6. Insta al Govern de la Generalitat a presentar en el termini d’un any un pla de 
transició energètica del pol energètic de les comarques de l’Ebre.

Automoció-Mobilitat
7. Insta al Govern de la Generalitat a presentar en el termini de 6 mesos un 

Pla estratègic integral de suport al sector de l’automoció (2020·2025) per facilitar 
la seva transformació, adaptant·lo a la digitalització i a la transició ecològica, dos 
grans reptes que té aquest sector tan estratègic pel país, i així facilitar el camí cap a 
un nou model sostenible, connectat i intel·ligent.

Intel·ligència artificial
8. Insta al Govern de la Generalitat a presentar en el termini de 6 mesos una 

Estratègia Catalana per a la Intel·ligència Artificial que estableixi els objectius i els 
instruments necessaris per a fomentar la I+D+I prioritzant temàtiques estratègiques, 
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la transferència de coneixement al teixit econòmic i a la societat, i la formació i la 
professionalització.

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC·

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33601, 33610, 33626 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 33601)

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 política industrial (tram. 302·00074/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou article 6 bis

6 bis. Insta al Govern de la Generalitat a presentar en el termini màxim de dos 
mesos un Informe de seguiment del Pla de l’Energia i Canvi climàtic de Catalunya 
2012-2020 (Pecac) davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per tal de rendir 
comptes sobre el seu grau de compliment.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou article 6 ter

6 ter. Insta a la compareixença del Director de l’Institut Català de l’Energia 
(Icaen) davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar la memòria 
d’activitat de l’any 2018 i el balanç d’energia elèctrica a Catalunya de l’any 2018.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33610)

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 Re·
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la política industrial (tram. 302·00074/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra a del punt 2, que quedaria redactat de la següent manera

a) Una avaluació completa i anualitzada del grau de compliment (accions·pres·
supost·indicadors) del Pacte Nacional per a la Indústria que es va aprovar al juliol 
del 2017.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra c al punt 2, que quedaria redactat de la següent 
manera

2.c) Les perspectives i estratègies del Govern, en relació a l’estratègia europea 
«Horizon Europe 2027».

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3, que quedaria redactat de la següent manera

3. Insta el Govern de la Generalitat a complir el seu compromís de despesa al 
Pacte per la Indústria fins a 2020, i augmentar-lo cada exercici segons les recoma-
nacions de la Unió Europea durant el període 2021-2027.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 6.bis, que quedaria redactat de la següent manera

6 bis) Insta el Govern de la Generalitat a dotar d’una partida pressupostària per 
a la subvenció de la instal·lació de panells fotovoltaics que afavoreixin la reducció 
del consum d’energies no renovables. L’import de la subvenció atorgada dependrà 
gradualment de la renda del beneficiari.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7 bis, que quedaria redactat de la següent manera

7 bis) Insta el Govern de la Generalitat a que els vehicles que es renovin anual-
ment del seu parc mòbil siguin vehicles impulsats per energies no contaminants, i 
a adequar les instal·lacions de l’Administració perquè disposin dels mitjans neces-
saris per a la recàrrega en cas de vehicles híbrids i elèctrics.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7 ter, que quedaria redactat de la següent manera

7 ter) Establir un pla específic anual d’ajuts i incentius a l’adquisició de vehicles 
elèctrics.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació del punt 8, que quedaria redactat de la següent manera

8) Insta el Govern de la Generalitat a presentar, abans de la finalització de l’any 
2019, un pla per al desenvolupament de la Intel·ligència Artificial a Catalunya se-
guint els eixos estratègics del Pla de Coordinació per a la Intel·ligència Artificial de 
la Comissió Europea, amb l’objectiu de maximitzar l’impacte de les inversions, fo-
mentar les sinèrgies i la cooperació a tota la Unió Europea i intercanviar les millors 
pràctiques.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Luz Guilarte Sánchez, diputada, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33626)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es·
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial 
(tram. 302·00074/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4. Insta al Govern de la Generalitat a desplegar programes d’estalvi i eficiència 
energètics en l’àmbit industrial, de la mobilitat i dels edificis, i plantejar un millora-
ment de l’eficiència de, com a mínim el 2% anual, per tal d’assolir una disminució 
del 32,5% del consum final d’energia el 2030, i aconseguir un teixit econòmic més 
competitiu.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Insta al Govern de la Generalitat a desenvolupar el màxim potencial de les 
energies renovables per a tal que el 2030 s’assoleixi el 50% de participació de les 
energies renovables en el combinat elèctric català i s’arribi al 100% el 2050 en totes 
les energies, tal com estableix la Llei 16/2017 del Canvi Climàtic. Així com, a exi-
gir-li al Govern de l’Estat el compliment de la Llei 16/2017 de Canvi Climàtic que 
estableix el 2027 com a data límit pel tancament de les centrals nuclears i que per-
metria fer possible el 70% de participació de les energies renovables en el combinat 
elèctric català el 2030.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

6. Insta al Govern de la Generalitat a finalitzar els treballs del Projecte de Llei de 
Transició Energètica i presentar·lo al Parlament de Catalunya.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

7. Insta al Govern a treballar en el marc del Pacte Nacional per la Indústria per 
facilitar la transformació del sector de l’automoció, adaptant-lo a la digitalització i 
a la transició ecològica, els dos grans reptes que té aquest sector tan estratègic pel 
país i així facilitar el camí cap a un nou model de mobilitat sostenible, connectada 
i intel·ligent.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 15 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’empresa i 
l’ocupació amb relació al procés
302-00079/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 32446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, José María Cano Navarro, 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 l’empresa i l’ocupació amb relació al procés (tram. 300·00094/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1) Condemna la situació en què el Govern de la Generalitat va posar la població 

de Catalunya durant els mesos de setembre i octubre de 2017, en què, a més de la 
fractura social provocada, va generar una inestabilitat que va comportar la sortida 
de milers d’empreses, la posada en risc de molts llocs de treball, la caiguda de la 
inversió estrangera i la sortida de milions d’euros d’estalvis en forma de dipòsits.

2) Condemna amb rotunditat qualsevol acció de boicot cap a les empreses cata·
lanes, especialment el senyalament per motius polítics per part d’entitats separatis·
tes, i insta el Govern a emprendre les accions necessàries per a impedir, investigar i 
perseguir la realització d’aquesta pràctica tan perjudicial per a l’activitat econòmica 
i la creació d’ocupació.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
3) Abandonar la seva postura de victimisme i insult a la resta d’Espanya amb la 

utilització d’un suposat greuge fiscal, i garantir la defensa dels ciutadans catalans 
amb la seva presència a les negociacions del Consell de Política Fiscal i Financera 
i la formulació de propostes concretes per a nova normativa relativa al finançament 
del conjunt de les comunitats autònomes, fòrum en què es debat i es decideix el fi·
nançament autonòmic.

4) Restablir la seguretat jurídica i l’estabilitat política, legislant sempre en el 
respecte al marc constitucional i europeu, com a pas previ i imprescindible per a 
detenir l’actual sortida d’empreses i capitals i facilitar·ne el retorn, la caiguda de la 
inversió estrangera i la sortida de milions d’euros d’estalvis en forma de dipòsits.

5) Complir sempre amb el paper institucional que li correspon, no promovent des 
del Govern la realització de tancaments governamentals autoanomenats «aturades», 
tot respectant el dret a vaga de tots els treballadors i garantint en tot moment la lli·
bertat de moviment de la ciutadania, vetllant pel lliure accés i circulació de persones 
i mercaderies en les vies de comunicació i les infraestructures de Catalunya.

6) Deixar de pressionar empreses catalanes i les restants administracions públi·
ques per a obligar·les a realitzar la liquidació de tributs i quotes de la Seguretat So·
cial a través de l’Agència Tributària de Catalunya.

7) Realitzar un estudi, i presentar·lo en seu parlamentària en el termini màxim 
de tres mesos, sobre l’ocupació potencial perduda a Catalunya durant els dos últims 
anys per la inestabilitat política, incloent·hi les mesures necessàries per a corregir 
aquesta tendència i aprofitar les màximes oportunitats del mercat laboral.

8) Realitzar un estudi, i presentar·lo en seu parlamentària en el termini màxim 
de tres mesos, sobre els costos quant a l’activitat i l’ocupació que han tingut sobre el 
comerç, el turisme i els autònoms les diferents aturades, vagues, talls de carreteres 
i infraestructures de mobilitat, amb la participació de les entitats del sector del co·
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merç, del turisme, pimes i autònoms, incloent·hi les mesures necessàries per a cor·
regir aquesta tendència.

9) Realitzar un estudi, i presentar·lo en seu parlamentària en el termini màxim 
de tres mesos, sobre la caiguda de la inversió estrangera i la sortida de milions d’eu·
ros d’estalvis en forma de dipòsits, incloent·hi les mesures necessàries per a corregir 
aquesta tendència.

10) Treballar amb el Govern d’Espanya i la resta de comunitats autònomes per 
a eliminar qualsevol tipus de tanca regulatòria, financera, fiscal i/o laboral que im·
pedeixi o dificulti l’expansió o moviment de les empreses entre les diferents comu·
nitats, especialment les pimes i totes aquelles que comportin la creació de llocs de 
treball estables.

11) Deixar d’instrumentalitzar políticament els congressos, fires i qualsevol acte 
de caire institucional organitzats a Catalunya, abandonant els discursos que distor·
sionen la realitat i difonen una imatge d’Espanya negativa i irreal, i que perjudiquen 
les oportunitats de les empreses a Catalunya.

12) Aprofundir en la coordinació amb el Govern d’Espanya per a incrementar 
la utilització de les estructures consulars, ambaixades i oficines comercials interna·
cionals amb l’objectiu de fomentar la inversió forana a Catalunya i la promoció del 
turisme i el comerç.

13) Donar explicacions en seu parlamentària sobre els informes fets pel Minis·
teri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, que denuncien la creació d’es·
tructures permanents a l’estranger que, lluny de perseguir la promoció econòmica 
de Catalunya, es dediquen a difondre propaganda separatista i a perjudicar la imatge 
d’Espanya, davant la inacció del Govern d’Espanya.

14) Coordinar amb l’ICEX i Turespaña les mesures necessàries per a facilitar i 
augmentar la presència de les empreses catalanes a las fires i congressos interna·
cionals, aprofitant les potencialitats i sinèrgies d’una estratègia comuna a nivell de 
tot Espanya.

15) Sol·licitar de l’Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) 
un estudi sobre el cost, l’eficiència i eficàcia de l’estructura de l’Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic.

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; José María Cano Navarro, diputat, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33242 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 33242)

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, subse·
güent a la interpel·lació al Govern sobre l’empresa i l’ocupació amb relació al procés 
(tram. 302·00079/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3) Participar de manera activa en el Consell de Política Fiscal i Financera per 
tal de garantir la defensa dels interessos dels catalans, així com participar en el 
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grup de treball sobre l’anàlisi de l’actual sistema de finançament i que haurà de for-
mular una nova proposta sobre el nou sistema de finançament autonòmic.

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

4) Garantir la seguretat jurídica i l’estabilitat política, legislant en el respecte a 
l’ordenament jurídic vigent, per tal de generar un marc d’estabilitat que afavoreixi 
l’atracció d’empreses, inversions i talent.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6) Constatar que, des del 2014, han caigut progressivament els pagaments d’im-
postos estatals a l’Agència tributària de Catalunya i que la pròpia agència catalana 
ha frenat les crides a la sobirania fiscal per no dedicar més recursos a desenvolupar 
una tasca merament d’intermediació envers l’agència tributària espanyola.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 15

15) Encarregar una auditoria externa sobre el cost, l’eficiència i l’eficàcia de l’es-
tructura de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC·

Units
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Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els conflictes 
ambientals a Catalunya
302-00075/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 32441 i 32537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parla·

mentari 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 els conflictes ambientals a Catalunya (tram. 300·00092/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Aturar les obres dels projectes urbanístics de les zones afectades per la mora·

tòria decretada de la Generalitat a la Costa Brava, especialment a Sa Guarda a Ca·
daqués i Sa Riera a Begur.

2. Posar en marxa el PDU de sols no sostenibles, un cop acabat el període d’in·
formació pública, abans de que acabi el més d’abril.

3. Aturar els projecte de prolongació de la C·32 a Lloret de Mar pels seus greus 
impactes ambientals i d’aposta per un determinat model turístic i urbanístic.

4. Aturar les ampliacions de les estacions de muntanya actualment existents i, 
especialment, aquelles gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

5. Iniciar els passos necessaris per tal de revertir el Transvasament del Siurana · 
Riudecanyes.

6. Prendre les mesures necessàries per tal que les empreses elèctriques no pro·
voquin greus impactes ambientals als nostres rius com en el cas de La Vall Fosca i 
el riu Flamisell.

7. Posar en marxa un Projecte de Llei per a la protecció de les oliveres mil·lenà·
ries i monumentals tant al Montsià com al conjunt de les Terres de l’Ebre.

8. Implementar les propostes que la Taula de Consens del Delta està proposant 
per la protecció del Delta de l’Ebre i que són competència de la Generalitat.

9. Posar en marxa un pla de xoc d’energies renovables a Catalunya per tal de fer 
possible avançar de manera decidida en els objectius de generació d’Energies Reno·
vables l’any 2030.

10. Convocar el més aviat possible una Cimera d’agents socials, econòmics, enti·
tats ecologistes i partits polítics per tal de rellançar les polítiques de lluita contra el 
Canvi Climàtic a Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33609, 33623 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33609)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Javier Rivas Escamilla, diputat del Grup Par·

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament 



PlE 27
20 de març de 2019

15 Dossier

del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre els conflictes ambientals a Catalunya (tram. 302·00075/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició de l’article 1

1. Aplicar les conclusions dels estudis realitzats Aturar les obres dels projectes 
urbanístics de les zones afectades per la moratòria decretada de la Generalitat a la 
Costa Brava, especialment a Sa Guarda a Cadaqués i Sa Riera a Begur.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició de l’article 2

2. Posar en marxa el PDU de sols no sostenibles, un cop acabat el període d’in·
formació pública i la resta de tràmits necessaris per a la seva aprovació definitiva, 
abans de que acabi el més d’abril.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 5

5. Garantir el cabal ecològic del riu Siurana. Iniciar els passos necessaris per tal 
de revertir el Transvasament del Siurana · Riudecanyes.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’article 8

8. Analitzar Implementar les propostes que la Taula de Consens del Delta està 
proposant per la protecció del Delta de l’Ebre i que són competència de la Genera·
litat.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Javier Rivas Escamilla, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33623)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es·
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els conflictes am·
bientals a Catalunya (Tram. 302·00075/12) del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem.

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Actuar amb la màxima celeritat pel que fa a la redacció i tramitació del 
PDU de sòls no sostenibles, d’acord amb la legislació vigent sobre la matèria.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Introduir millores ambientals i paisatgístiques en el projecte d’ampliació de la 
C-32 entre Blanes i Lloret de Mar.

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

5. Iniciar els passos necessaris per tal de revertir el Transvasament del Siurana · 
Riudecanyes per atendre les necessitats hídriques, tant ambientals com econòmi-
ques, de les conques del Siurana i Riudecanyes.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 9

9. Posar en marxa un pla de xoc d’energies renovables a Catalunya mitjançant la 
derogació del Decret 147/2009 de 22 de setembre, pel qual es regulen els procedi-
ments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions 
fotovoltaiques a Catalunya, per tal de fer possible avançar de manera decidida en els 
objectius de generació d’Energies Renovables l’any 2030.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10

10. Convocar la Taula Social del Canvi Climàtic, tan aviat com s’aprovi el decret 
que ha de regular la seva composició i el seu funcionament. Aquesta Taula, serà 
espai de debat amb tots els agents socials, econòmics, entitats ecologistes i partits 
polítics per tractar les polítiques i actuacions necessàries que cal desenvolupar a 
Catalunya per fer front al repte del canvi climàtic i complir amb els objectius esta-
blerts a la Llei 16/2017.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019 
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels 
serveis sanitaris
302-00076/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 32442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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 esta·
bleix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub·
següent a la Interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis sanitaris (tram. 
300·00096/12).

Moció
Durant els darrers anys s’ha constatat una reducció del nombre de metges pedia·

tres que presten servei a l’atenció primària alhora que el creixement de la població 
infantil. Aquesta tendència està provocant serioses disfuncions en el serveix que 
s’ofereix tant territorialment com funcionalment, el que genera nombroses queixes, 
justificades, per part de la ciutadania que perceben una disminució de la qualitat del 
servei.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dur a terme les mesures necessàries per tal que cada infant i adolescent me·

nor de 15 anys tingui assignat un pediatra de referència, imprescindible, no només 
pel tractament de malalties, si no també per a la prevenció i promoció de la salut de 
forma continuada entre els infants.

2. Fixar un objectiu de plantilla de metges pediatres a l’atenció primària de un 
pediatre per cada 1.200 habitants menors de 15 anys, amb una adequada distribució 
territorial que permeti atendre la totalitat de la població infantil.

3. Reconèixer la professionalitat de la tasca dels metges de família que desen·
volupen tasques de pediatria, considerant que aquesta situació s’hauria de produir 
només en casos puntuals, i no com a pràctica habitual com està succeint actualment.

4. Garantir que la totalitat dels Equips d’Atenció Primària (EAP) de Catalunya 
disposin almenys d’un especialista en pediatria.

5. Sol·licitar la convocatòria de més places MIR de formació d’especialistes en 
pediatria, tot incentivant l’exercici d’aquesta especialitat a la atenció primària.

6. Adoptar les mesures necessàries que corregeixin la manca d’interès dels pro·
fessionals de pediatria en la atenció primària com a destinació, i en particular: 

a) les possibilitats de desenvolupament professional, tot reforçant les eines de 
formació continuada,

b) les condicions laborals i retributives.
7. Reforçar l’atenció pediàtrica a l’atenció primària, per tal que sigui el més re·

solutiva possible establint els mecanismes de coordinació necessaris amb els equips 
de pediatria hospitalària.

8. Promoure la creació d’equips multidisciplinaris en l’àmbit de la pediatria, re·
forçant els equips d’infermeria específics.

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 33599, 33624 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, EL GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33599)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es·
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels ser·
veis sanitaris (tram. 302·00076/12).

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

1. Dur a terme les mesures necessàries per tal que cada infant i adolescent me·
nor de 15 anys tingui assignat un pediatra de referència, imprescindible, no només 
pel tractament de malalties, si no també per a la prevenció i promoció de la salut de 
forma continuada entre els infants.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

3. Reconèixer la professionalitat de la tasca dels metges de família amb especia-
litat en pediatria que desenvolupen tasques de pediatria sempre treballant perquè 
l’atenció pediàtrica liderada per pediatres.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, supressió i addició 

4. Garantir que la totalitat dels infants i adolescents menors de 15 anys disposin 
almenys d’un especialista en pediatria de referència.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. Adoptar les mesures necessàries que incrementin l’interès dels professionals 
de pediatria en la atenció primària com a destinació, i en particular: 

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

7. Garantir que l’atenció pediàtrica a l’atenció primària, per tal que sigui el més 
resolutiva possible i disposi dels mecanismes de coordinació necessaris amb els 
equips de pediatria hospitalària.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

8. Promoure la creació d’equips multidisciplinaris en l’àmbit de la pediatria, re·
forçant els equips d’infermeria especialistes.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33624)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María del Camino Fernández Riol, 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 dels serveis sanitaris (tram. 300·00096/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i addició del punt 6

6. Adoptar les mesures necessàries que potencien l’interès dels professionals de 
pediatria en la atenció primària com a destinació, i en particular: 

a. les possibilitats de desenvolupament professional, tot reforçant les eines de 
formació continuada, 

b. les condicions laborals i retributives de docència i d’investigació.
c. les condicions de conciliació familiar.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 8

8. Promoure la creació d’equips multidisciplinaris en l’àmbit de la pediatria, re·
forçant els equips d’infermeria específics dotant-los de formació continuada que as-
segurin l’actualització de coneixements de manera permanent.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María del Camino Fernández Riol, diputa·

da, GP Cs
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Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels 
infants i els adolescents als centres escolars
302-00077/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 32444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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 moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels infants i els adoles·
cents als centres escolars (tram. 300·00093/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar, en un termini no superior a 3 mesos, un Pla per combatre les vio·

lències en l’àmbit educatiu.
2. Establir un espai permanent de coordinació entre la comunitat educativa i ins·

titucions, entitats i associacions que atenen les diferents tipologies de violències que 
afecten a infants i adolescents i/o es poden manifestar en l’àmbit educatiu.

3. Revisar, simplificar i unificar criteris dels diferents protocols existents conjun·
tament amb les associacions i entitats especialitzades per tal de millorar la resposta 
davant possibles situacions de violència.

4. Crear una estructura territorialitzada formada per professionals especialitzats 
que doni suport als centres educatius, els docents i la comunitat educativa de cada 
territori en el disseny de plans de prevenció, en la formació del professorat i en l’ac·
tuació, seguiment, resolució i reparació dels conflictes produïts per situacions de 
violència.

5. Introduir de manera curricular l’educació sexual i afectiva des de Primària 
amb una perspectiva transversal per poder abordar la prevenció de qualsevol tipus 
d’assetjament, abús o violència masclista.

6. Actuar amb total transparència per tal de traslladar a la ciutadania la confian·
ça que s’ha actuat de forma clara i contundent respecte qualsevol cas de violència 
envers els infants i adolescents.

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33549, 33596 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 33549)

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 protecció dels infants i els adoles·
cents als centres escolars (tram. 302·00077/12).
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Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 1

1. Presentar, en un termini no superior a 3 mesos, un Pla per combatre les violèn·
cies en l’àmbit educatiu que inclogui una avaluació objectiva de la realitat d’aques-
tes violències, compartida amb entitats del sector i la comunitat educativa.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 4

4. Si a partir de l’avaluació esmentada al punt 1 es considera convenient, crear 
una estructura territorialitzada formada per professionals especialitzats que doni 
suport als centres educatius, els docents i la comunitat educativa de cada territori 
en el disseny de plans de prevenció, en la formació dels professorat i en l’actuació, 
seguiment, resolució i reparació dels conflictes produïts per situacions de violència.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició al punt 5

5. Introduir de manera curricular l’educació sexual i afectiva des de Primària 
l’etapa Infantil amb una perspectiva transversal i amb perspectiva de gènere, per 
poder abordar la prevenció de qualsevol tipus d’assetjament, abús o violència mas·
clista, així com promoure l’educació sexual des d’una visió saludable i plaent.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició nou punt 6

6. Personar el Govern de la Generalitat en qualsevol denúncia per violències se-
xuals en l’àmbit educatiu o escolar.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33596)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re·
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la protecció dels infants i els adolescents als centres 
escolars (tram. 302·00093/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 1 

1. Presentar, en un termini no superior a 3 mesos, un pla per combatre les violèn·
cies en l’àmbit educatiu un Pla de Tolerància Zero de qualsevol forma de violència 
en l’àmbit educatiu, que contempli mesures de prevenció, de garantia de convivència 
i de gestió de les situacions de violència.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3

3. Revisar, simplificar i unificar criteris dels diferents protocols existents conjun·
tament amb les associacions i entitats especialitzades per tal de millorar la resposta 
davant possibles situacions de violència, en un termini no superior 3 mesos.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 4

4. Crear una estructura territorialitzada formada per professionals especializats 
que doni suport als centres educatius, els docents i la comunitat educativa que cada 
territori en el disseny de plans de prevenció, en la formació del professorat i en l’ac·
tuació, seguiment, resolució i reparació dels conflictes produïts per situcions de vio·
lència, abans del curs 2020-2021.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5

5. Introduir de manera curricular en el curs 2020-2021 l’educació sexual i afecti·
va des de Primària amb una perspectiva transversal per poder abordar la prevenció 
de qualsevol tipus d’assetjament, abús o violència masclista.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició al punt 6

6. Actuar amb total transparència per tal de traslladar a la ciutadania la confian·
ça que s’ha actuat de forma clara i contundent respecte qualsevol cas de violència 
envers els infants i adolescents.

6.1. En tot cas, el Govern de la Generalitat posarà en coneixement de les autori-
tats judicials tota la informació disponible en els casos en els quals existeixin indicis 
o evidències de possible violència envers els infants i adolescents.

6.2. El Govern de la Generalitat davant els indicis d’un cas de violència envers 
els infants i adolescents es personarà sempre com a acusació particular.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7

7. Instar el Govern de la Generalitat i els centres escolars a garantir la intimitat 
i la privacitat dels menors que hagin sol·licitat l’escolarització en castellà per evitar 
les situacions viscudes altres vegades, tal com recullen les sis interlocutòries dicta-
des pel TSJC el gener de 2019.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 8

8. Instar el Govern de la Generalitat a vetllar perquè s’utilitzi un llenguatge res-
pectuós amb tots els nens nascuts per gestació subrogada i rebutjar la utilització 
d’expressions despectives com « nens comprats» o «granja de dones».

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP Cs
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un 
any d’inacció política
302-00078/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 32445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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 Re·
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·
lació al Govern sobre el balanç d’un any d’inacció política (tram. 300·00095/12).

Moción
El Parlament de Catalunya: 
1) Lamenta que la Presidencia del Parlamento ponga la institución sistemática·

mente al servicio y los intereses del Govern, cerrándolo a las órdenes del mismo cu·
ando conviene, y no permitiendo que los representantes de los ciudadanos puedan 
desempeñar con normalidad su función de control en los plenos y en las comisiones.

2) Condena que el Govern aproveche su dominio sobre los edificios públicos que 
pagan todos los ciudadanos para emplearlos como escaparates de propaganda de 
opciones políticas separatistas, incluso durante el periodo electoral, vulnerando el 
principio de neutralidad política que debería seguir todo poder y autoridad pública 
para garantizar el carácter libre, limpio y democrático de las elecciones.

3) Rechaza que los miembros del Govern faciliten la degradación y la suplanta·
ción de las instituciones autonómicas de Cataluña, poniéndolas a las órdenes de un 
fugado de la Justicia y de unos chiringuitos exclusivamente separatistas que, con vo·
cación de vaciar las instituciones democráticas, siguen con el golpe a la democracia 
iniciado en el día 6 y 7 de septiembre de 2017.

4) Reprocha a los miembros del Govern que, ante su escaso nivel de actividad y 
acción, pretendan incrementarse aún más su ya elevado sueldo.

5) Condena el destino de ingentes recursos públicos a medios de comunicación 
públicos y privados y a otras actividades públicas siempre relacionadas con fines 
políticos de fomento del separatismo, en detrimento de cubrir otras necesidades so·
ciales mucho más perentorias para las vidas cotidianas de los ciudadanos.

6) Reprocha el control que el Govern ejerce sobre los medios de comunicación 
públicos para ponerlos al servicio de sus intereses políticos y del fomento del sepa·
ratismo y de la desunión de los ciudadanos.

7) Pone de manifiesto la inacción legislativa y ejecutiva del Govern, más centra·
do en la reivindicación de los reclusos del proceso separatista que en la actividad 
legislativa y ejecutiva, al haberse aprobado únicamente leyes heredadas de la legis·
latura anterior y provocado una parálisis permanente en la gestión diaria.

8) Resalta que a día de hoy el Govern aún no ha registrado ni presentado los pre·
supuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2019, como debería haber hecho 
conforme a la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, más teniendo en cuenta que 
los últimos presupuestos aprobados corresponden al año 2017 y en la actualidad se 
encuentran prorrogados por segundo año consecutivo.

9) Pone de manifiesto que la parálisis e inacción del actual Govern de la Genera·
litat está afectando a la renovación de más de 30 organismos públicos como el Sín·
dic de Greuges, entre otros, que en algunos casos cuentan con todos sus miembros 
con el mandato caducado.
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10) Señala la falta de atención del actual Govern de la Generalitat con los Ayun·
tamientos, al haber paralizado el pago de la deuda que la Generalitat mantiene con 
los entes locales y haber recurrido las sentencias judiciales favorables a los Ayun·
tamientos relativos a la deuda pendiente con las guarderías públicas municipales.

11) Lamenta el traslado de la sede social de miles de empresas catalanas a otras 
comunidades autónomas, causada por el clima de inseguridad jurídica e inestabili·
dad política generado a raíz de los hechos del 6 y 7 de septiembre de 2017 y poste·
riores, y condena que el Govern no haya hecho absolutamente nada para fomentar 
su retorno y para evitar que continúe dicha partida por continuo goteo.

12) Pone de manifiesto la inacción del Govern en relación con las acciones vio·
lentas protagonizadas por los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) en jorna·
das significativas, permitiendo con su pasividad cortes de carreteras, problemas de 
transporte público, levantamiento de peajes y diversas acciones violentas que afec·
tan a la convivencia del conjunto de la ciudadanía.

13) Condena el abuso partidista del Decreto Ley que utiliza el Govern de la Ge·
neralitat como mecanismo legislativo para evitar que el Parlament, el genuino órga·
no legislativo, pueda utilizar sus herramientas democráticas para legislar.

14) Rechaza la reiterada opacidad y falta de transparencia del Govern de la Ge·
neralitat y le insta a incrementar la transparencia y eficiencia en sus acciones en aras 
a que el ciudadano pueda conocer cómo se destinan los recursos públicos de la Ad·
ministración catalana y dónde se destina el dinero de todos los catalanes.

15) Condena la falta de rendición de cuentas por parte de los miembros del Go·
vern de la Generalitat y de los altos cargos, que evitan comparecer en las comisiones 
parlamentarias para rendir cuentas sobre sus funciones.

16) Exige que el Govern abandone la política de silla vacía que ha dejado sin voz 
ni voto a todos los catalanes en aquellos foros en que se debaten y deciden asuntos 
de capital importancia para sus vidas, como por ejemplo el Consejo de Política Fis·
cal y Financiera donde se adopta el sistema de financiación autonómica.

17) Condena la filtración a las redes sociales de la fotografía y de los datos per·
sonales de la letrada de la Administración de Justicia, Sra. Montserrat del Toro, así 
como los graves insultos que ha recibido, tras haber cumplido con su deber de pres·
tar testimonio ante los tribunales por hechos de su conocimiento.

18) Reclama que el Govern redacte un informe sobre la existencia de duplicida·
des en la estructura de la Administración de la Generalitat de Cataluña y lo presente 
en sede parlamentaria en el plazo de tres meses, como paso previo a la eliminación 
de multitud de chiringuitos políticos cuyas actividades no aportan ningún valor y, 
por tanto, son manifiestamente prescindibles.

19) Reprueba el constante sometimiento y la perpetua pleitesía que el presidente 
de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra, rinde a los caprichos de un fugado de la Justi·
cia, degradando así la dignidad de la Institución que dirige y, con ella, la de todos 
los catalanes.

20) Insta al Govern de la Generalitat a ejercer su potestad ejecutiva de manera 
leal y efectiva conforme a nuestro ordenamiento jurídico a efectos de evitar la con·
frontación entre catalanes y le insta a dar prioridad a los problemas reales y sociales 
que existen en la actualidad en la sociedad catalana.

Palacio del Parlamento, 11 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP Cs
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25 Dossier

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33241, 33622 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 33241)

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

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’ar·
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any d’inacció política 
(tram. 302·00078/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar el conjunt de les ins-
titucions de la Generalitat, i específicament al Parlament, el Govern i la Presidèn-
cia, dels intents per part d’entitats o individus d’atribuir-se’n la representativitat, les 
funcions o la posició institucional, a impedir l’ús indegut de denominacions o sím-
bols que puguin conduir a confusió sobre el caràcter institucional dels missatges de 
determinades entitats o persones que pretenen l’esmentat, i a deixar de col·laborar 
amb qui sustenti tals pretensions.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 18

18. Insta al Govern de la Generalitat a encarregar una auditoria externa sobre 
les potencials redundàncies de funcions en l’organització administrativa de la Ge-
neralitat de Catalunya i el conjunt del sector públic de la Generalitat, a fi de raci-
onalitzar la seva estructura i maximitzar l’eficiència dels recursos públics destinats 
al seu funcionament.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 19

19. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya, i també, específicament, al 
President de la Generalitat de Catalunya, a deixar d’actuar políticament amb un 
caràcter vicari o subaltern respecte d’entitats o individus que no poden atribuir-se 
cap representativitat ni exercir cap funció executiva, legislativa o de qualsevol altre 
mena sobre el conjunt de la ciutadania de Catalunya, i a deixar d’expressar públi-
cament aquest caràcter subaltern.

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, 

GP PSC·Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 33622)

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 el balanç d’un any d’inacció política (tram. 302·00078/12).
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Dossier 26

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 21

21. Insta el Govern de la Generalitat a dar cumplimiento a la Moción 55/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre política presupuestaria, y en este sentido, aprobar, 
en la próxima reunión del Govern, el Proyecto de ley de presupuestos de la Genera-
litat de Catalunya para el 2019.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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