
PLE
DOSSIER

Sessió 45, dimecres 11 de desembre de 2019

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades l’11 de desembre, a les 10.00 h).

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del 
Reglament).

3. Decret llei 16/2019, del 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència 
climàtica i l’impuls a les energies renovables. Tram. 203-00024/12. Govern de la Ge-
neralitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: 
BOPC 485, 26).

4. Proposició de llei per a l’ensenyament plurilingüe a Catalunya. Tram. 202-00006/12. 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Proposició de llei de garantia 
de l’ensenyament efectivament trilingüe. Tram. 202-00046/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat. (textos presentats: 
BOPC 50, 3 i 261, 17).

5. Proposta de resolució de reclamació de llibertat per als presos del 23 de setembre. 
Tram. 250-01078/12. Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent. Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 484, 5).

6. Proposta de resolució d’adhesió a l’Endecàleg i al pla de treball per a la implanta-
ció del Pacte social contra l’estigma i la discriminació de les persones amb VIH. Tram. 
250-01084/12. Tots els grups i subgrups parlamentaris. Debat i votació de la proposta 
de resolució i, si escau, de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 484, 7).

7. Proposta de resolució de creació d’una comissió de seguiment de l’emergència cli-
màtica. Tram. 252-00022/12. Tots els grups i subgrups parlamentaris. Debat i votació 
(text presentat: BOPC 478, 7).

8. Procediment per a elegir un membre de la Junta de Govern del Memorial Democrà-
tic. Tram. 284-00008/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Designació 
(Proposta de candidat: BOPC 487).

9. Interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema de salut. Tram. 300-00208/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de prevenció de les ludopaties. Tram. 
300-00210/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre l’atur. Tram. 300-00209/12. Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’habitatge. Tram. 300-00211/12. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Substanciació.
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13. Interpel·lació al Govern sobre la banalització de la violència a la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 300-00212/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la rellevància de la cultura en la societat catalana. 
Tram. 300-00213/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la digitalització del teixit productiu. Tram. 300-
00214/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l’acció exterior i les relacions 
internacionals. Tram. 300-00215/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre els sacrificis dels catalans com a conseqüència de  
l’acció de govern. Tram. 300-00216/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular  
de Catalunya. Substanciació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació social a Catalu-
nya. Tram. 302-00165/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat  
i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació a temps complet. 
Tram. 302-00166/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes. 
Tram. 302-00167/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vo-
tació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació política després de les eleccions del 

10 de novembre de 2019. Tram. 302-00172/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació. 

(Retirada.)

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de l’ordre públic. 
Tram. 302-00168/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les oportunitats perdudes 
per al teixit empresarial. Tram. 302-00169/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis públics. 
Tram. 302-00170/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació.

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la limitació dels drets digi-
tals. Tram. 302-00171/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2019, A LES 10.00H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la llicència per a fer 

el casino de Hard Rock a Vila-seca i Salou. Tram. 310-00264/12. Carles Riera Al-
bert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament dels 
ajuts de la política agrària comuna. Tram. 310-00262/12 anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les malalties minori-
tàries. Tram. 310-00263/12 anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. 
Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte de Hard 
Rock a Vila-seca i Salou. Tram. 310-00261/12. David Cid Colomer, del Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions en 
matèria d’ocupació pública destinades a la integració laboral de les persones amb 
discapacitat. Tram. 310-00268/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia de di-
namització territorial «País viu». Tram. 310-00269/12. Eduard Pujol i Bonell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Cimera del Clima 
a Catalunya. Tram. 310-00260/12. Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció exterior. 
Tram. 310-00265/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sanitat. Tram. 310-
00266/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-
ciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la contractació ad-
ministrativa. Tram. 310-00267/12. 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. Tram. 317-00155/12 alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00156/12. 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. 317-00154/12. Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00157/12 anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
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15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00158/12. Eduard Pujol i Bonell, 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. 317-00153/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.
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Punt 2 | Coneixement

Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions 
(art. 49.2 del Reglament)

Comissions específiques
Comissió de l’Estatut dels Diputats (CED)
President:  Antoni Morral i Berenguer (GP JxCat)
Secretària:  Mònica Palacín París (GP ERC)

Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espa-
nyola a Catalunya (CIACE)

President:  Antoni Morral i Berenguer (GP JxCat)
Vicepresident: Lucas Silvano Ferro Solé (GP CatECP)
Secretària: Gemma Espigares Tribó (GP ERC)
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Punt 3 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 16/2019, del 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables
203-00024/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 52647 / Coneixement: Mesa del parlament, 03.12.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de desembre de 2019, ha 
pres coneixement del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents 
per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, publicat al DOGC 
8012, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel 
procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 
29 de novembre de 2019.

El text del Decret llei ha estat publicat en el BOPC 485, pàgina 26, del 05.12.2019.



plE 45
11 de desembre de 2019

7 Dossier

Punt 4 | Debat de totalitat

Proposició de llei per a l’ensenyament plurilingüe a Catalunya
202-00006/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 2385 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 03.04.2018

Proposició de llei de garantia de l’ensenyament efectivament trilingüe
202-00046/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28599 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 11.02.2019

Els textos de les proposicions de llei han estat publicats en el BOPC 50, pàgina 3, 
del 05.04.2018 i en el BOPC 261, pàgina 17, del 14.02.2019, respectivament.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 7697; 9281 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 17.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 7697)

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 estableixen els ar-
ticles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei per a l’ensenyament plurilingüe a Catalunya (tram. 
202-00006/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 9281)

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 estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei per a l’ensenyament plurilingüe 
a Catalunya (tram. 202-00006/12).

Esmena 1
GP Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
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ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 32021; 33015; 34137 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 02.04.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 32021)

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 estableixen els ar-
ticles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei de garantia de l’ensenyament efectivament trilingüe 
(tram. 202-00046/12).

Esmena
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33015)

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 estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten 
la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de garantia de l’ensenyament 
efectivament trilingüe (tram. 202-00046/12).

Esmena
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 34137)

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena 
a la totalitat a la Proposició de llei de garantia de l’ensenyament efectivament trilin-
güe (tram. 202-00046/12).

Esmena
GP de Catalunya en Comú Podem
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 21 de març de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP 

CatECP
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Punt 5 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució de reclamació de llibertat per als presos del 23 
de setembre
250-01078/12

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

Reg. 52819 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 03.12.2019

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 per reclamar la llibertat dels presos 
del 23S, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament pel procediment 
d’urgència extraordinària, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 23 de setembre, nou persones van ser detingudes per la Guàrdia Civil a diver-

ses poblacions catalanes, acusades de terrorisme, tinença d’explosius i estralls. Set 
d’elles van ser trasllades a Madrid i empresonades.

Aquestes detencions van provocar des del primer moment molt dolor ja que se-
gons els testimonis, els advocats i les famílies, el registre es va realitzar amb armes 
a la mà, i va afectar a fills, parelles, pares i germans dels detinguts que van haver de 
viure directament tant les amenaces dels agents com el desmantellament dels seus 
habitatges.

Segons ens anuncien les famílies i els advocats de les persones detingudes es van 
produir un seguit d’irregularitats, entre elles l’obstaculització a l’accés a l’assistèn-
cia lletrada des del primer moment a la major part dels detinguts, la manca d’infor-
mació dels seus drets en el moment de la seva detenció, així com que tampoc se’ls 
va informar dels fets que se’ls acusava. Entre d’altres irregularitats que afirmen els 
advocats i les famílies, es van produir intents d’interrogatori durant el trasllat, es va 
incomunicar els detinguts després de la detenció, i cinc d’ells van estar sota custòdia 
policial durant 30 hores sense assistència lletrada; en un cas no va poder contactar 
amb el seu advocat en cinc dies i en un altre fins al 23è dia. Segons el relat de les 
famílies i els advocats, diversos detinguts tant en el trasllat com en les casernes de 
Sant Andreu de la Barca (província de Barcelona) com a la caserna de Tres Cantos 
(Madrid) van rebre coaccions greus que els afectaven personalment i a familiars i 
amics. A més, les famílies i els advocats ens manifesten l’actuació irregular dels 
oficials del jutjat ja que amb enganys es va imposar, en alguns casos, en el moment 
de la detenció, la signatura de l’acta de registre, sense poder ser llegida per part del 
detingut, ni per part de la seva parella retinguda, així mateix tampoc se’ls va lliurar 
còpia. Segons el que ens comuniquen les famílies i els advocats, amb enganys es va 
provocar que dos detinguts signessin que anomenaven advocats d’ofici, quan aquests 
dos tenien ja nomenats els seus advocats d’Alerta Solidària.

Creiem que hi ha indicis per creure que des de la seva detenció les persones 
detingudes han patit constants vulneracions dels seus drets fonamentals, a més de 
vulnerar el seu dret a defensa de formes diferents. També han patit mitjançant la cri-
minalització pública i les filtracions, sense que els advocats hagin pogut tenir accés 
a la informació dels fets que se’ls acusava. A més, el règim penitenciari que se’ls 
aplica, correspon als presos més perillosos, vulnerant la presumpció d’innocència.
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Són persones estimades per molta gent i socialment compromeses, que han estat 
preses amb mentides. Són persones que es troben en règim d’aïllament dins la presó, 
a 650 km de les famílies complicant així les visites de les seves amistats i famílies. 
Els empresonats són fills, germans, parelles i pares, són persones que la seva comu-
nitat els considera compromeses amb el nostre país, amb les seves viles i ciutats i 
amb la seva gent. És molt fàcil deduir que part d’aquestes possibles vulneracions de 
drets fonamentals i possibles manques de garanties processals de les persones em-
presonades per les seves idees i els seus valors independentistes. Sense dubte, en cas 
de que aquestes vulneracions s’hagin produït són represaliats polítics.

Per aquests motius, els Grups sotasignants presentem la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Reclama –vista la més que probable vulneració de drets fonamentals i de les 

seves garanties processals, i que tot plegat forma part d’una causa general, una ope-
ració d’estat, contra l’independentisme– l’alliberament immediat i l’arxivament de la 
causa de l’Alexis, l’Eduard, en Ferran, en Germinal, en Xavier, en Jordi i en Txevi i 
l’arxivament de la causa de la Klara i en David, detinguts i alliberats el mateix dia  
i que porten dos mesos sense saber si el cridaran a declarar ni quan.

2. Reclama la investigació de les possibles situacions de vulneracions de drets fo-
namentals i de manca de garanties processals i l’arxivament de la causa contra ells.

3. Reivindica que organismes, entitats o institucions internacionals i entitats de 
l’àmbit dels drets humans s’impliquin en la investigació de vulneració de drets que 
han patit els empresonats.

4. Reclama que, fins el seu alliberament, els presos siguin traslladats a presons 
catalanes i s’acabi amb el règim d’aïllament de qualsevol dels detinguts; a més de 
que puguin tenir coneixement, també de forma immediata, dels fets dels que són 
acusats.

5. Expressa la solidaritat amb el suport popular i solidaritat amb els presos i les 
seves famílies, també i especialment a nivell econòmic, denunciant el greuge fami-
liar i econòmic que aquesta situació està provocant a les famílies.

6. Condemna la politització i opacitat de l’Audiència Nacional. Un tribunal que 
ha estat condemnat en diverses ocasions pel Tribunal Europeu de Drets Humans per 
no respectar els drets fonamentals i que no respecta els principis més essencials de 
l’ordenament jurídic, com el dret al jutge natural o a la imparcialitat.

7. Denuncia i reprova les filtracions del sumari i la criminalització pública que 
s’ha produït de les persones detingudes.

8. Denuncia la instrumentalització del delicte de terrorisme amb finalitats polí-
tiques i la conseqüent criminalització del dret a la protesta i l’exercici legítim de la 
dissidència política.

9. Demana l’arxiu de la causa.
10. Denuncia les nombroses irregularitats i coaccions que han patit les famílies 

i els advocats comeses durant les detencions dels presos.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat, portaveus. 

Carles Riera Albert, SP CUP-CC, representant
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 53445 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 10.12.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 53445)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució de reclamació de 
llibertat per als presos del 23 de setembre (tram. 250-01078/12).

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

1. Reclama que es garanteixi i respecti la presumpció d’innocència de l’Alexis, 
l’Eduard, en Ferran, en Germinal, en Xavier, en Jordi, en Txevi, la Klara i en David, 
i la fi de la presó provisional dels detinguts i detingudes per tal que puguin estar en 
llibertat fins la celebració del judici.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió al punt 2 

2. Reclama la investigació de les possibles situacions de vulneracions de drets fo-
namentals i de manca de garanties processals i l’arxivament de la causa contra ells.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició en el punt 10

10. Denuncia les nombroses irregularitats i possibles coaccions que han patit les 
famílies i els advocats comeses durant les detencions dels presos.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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Punt 6 | Debat i votació

Proposta de resolució d’adhesió a l’Endecàleg i al pla de treball per a 
la implantació del Pacte social contra l’estigma i la discriminació de 
les persones amb VIH
250-01084/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP 

CUP-CC, SP PPC

Reg. 52953 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Els grups sotasignants, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 

Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’adhesió del Par-
lament a l’Endecàleg i al pla de treball per a la implantació del Pacte Social contra 
l’estigma i la discriminació de les persones amb VIH ratificat a la Comissió Dele-
gada de la CISC, per tal que sigui substanciada davant el Ple, així mateix i d’acord 
amb el que estableix l’article 107 del Reglament del Parlament, sol·liciten tramitar-la 
pel procediment d’urgència extraordinària, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar, el 2014 la Resolució 572/X del 

Parlament de Catalunya, sobre l’Acord nacional per a afrontar l’epidèmia del virus 
de la immunodeficiència humana a Catalunya i lluitar contra l’estigma relacionat 
amb aquest virus

El punt 2.b d’aquesta resolució establia
b) Impulsar un pacte social contra la discriminació de les persones que viuen 

amb el VIH, l’objectiu general del qual sigui eliminar l’estigma i la discriminació 
associada al VIH i a la sida a Catalunya. Aquest pacte ha d’incloure, com a mínim, 
fomentar un canvi en la imatge del VIH a la nostra societat i, per tant, afrontar la 
serofòbia; vigilar les situacions de discriminació; garantir l’accés igualitari a tots 
els serveis, prestacions i recursos; facilitar l’accés als drets sexuals i reproductius 
de les persones que viuen amb el VIH, i promoure i posar en pràctica la Recomana-
ció 200 de l’Organització Internacional del Treball, sobre el VIH i la sida i el món 
del treball.

És per això que des del Govern de la Generalitat i amb l’impuls dels Departa-
ment de Treball Afers Socials i Famílies, i el Departament de Salut, juntament amb 
el Comitè 1r de Desembre, reprenem els treballs per a fer efectiu aquest Pacte So-
cial contra l’estigma i la discriminació de les persones amb VIH, que haurà de ser 
ratificat no només pels agents institucionals, sinó també pels agents socials, col·legis 
professionals i els representats de les entitats.

Durant l’anterior legislatura vàrem fer una primera trobada en la que vàrem pro-
posar iniciar els treballs per a fer realitat aquest acord, a la que no va ser possible 
donar continuïtat.

Amb la voluntat de reprendre aquella iniciativa i poder aprovar una primera pro-
posta declarativa que obri camí a un Pla de treball aprovat pel Govern de la Gene-
ralitat i notificat al Parlament, es convida formalment a tots els agents sota signants 
a integrar-se al grup promotor del Pacte Social (la Comissió Delegada de la CISC), 
que operarà a partir del mes de novembre de 2019.

El 7 de novembre de 2019 es va reunir la Comissió Interdepartamental de la 
Sida de Catalunya (CISC) on es van presentar les actuacions que s’estan duent a 
terme per tal de constituir la Comissió Delegada de la CISC per al Pacte Social. 
A la CISC es van presentar quines entitats s’adheriran a la Comissió Delegada amb 
l’objectiu de consensuar la proposta d’Endecàleg elaborat pel Nucli Operatiu format 
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pel Departament de Treball, Afers Social i Famílies, el Departament de Salut i la 
Secretaria d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya juntament amb el Comitè 1r de 
Desembre (Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya). Aquest Nucli Operatiu 
tindrà la funció de Secretaria Tècnica per tal d’impulsar i coordinar el treball con-
junt d’aquesta Comissió Delegada que tindrà com a objectiu, entre d’altres, un cop 
consensuat i validat per consens i unanimitat l’Endecàleg que s’elevarà al Parlament 
de Catalunya en el Ple ordinari dels dies 11 i 12 de Desembre, per a que aquest eme-
ti una resolució de declaració conjunta de tots els Grups Parlamentaris instant al 
Govern de la Generalitat a implementar el Pacte Social contra l’estigma i la discri-
minació de les persones amb VIH, seguir amb els treballs de confecció i validació 
del Pla Operatiu que ha de contemplar també aquest Pacte Social. L’encàrrec del 
Parlament mitjançant l’aprovació d’aquesta resolució conjunta s’ha de materialitzar 
el dimarts 25 de febrer amb un Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya en 
la seva reunió executiva per tal que el Pacte Social estigui aprovat abans de l’1 de 
Març (Dia Internacional de la Zero Discriminació).

Des d’aquesta Comissió Delegada de la CISC, que es va constituir formalment 
el passat 26 de novembre de 2019, també es validarà i consensuarà, doncs, un Pla 
Operatiu amb les mesures i accions concretes, vinculades a aquest Endecàleg, a 
desenvolupar en el Pacte Social. Aquest Pla Operatiu es treballarà de forma Interde-
partamental per part del Govern de la Generalitat de Catalunya juntament amb tots 
els agents implicats en aquesta Comissió Delegada. El Pla Operatiu del Pacte Social 
comptarà amb una sèrie d’indicadors per tal que des d’aquesta Comissió se’n pugui 
fer el seguiment i vetllar pel seu íntegre compliment.

Endecàleg del pacte social contra la discriminació i l’estigma de les 
persones amb VIH

Àmbit d’actuació: protecció de la discriminació
1. Vigilància i eradicació de la discriminació en l’àmbit sanitari i social.
Vetllant per un correcte tractament de les persones amb VIH en la xarxa pública 

de salut, en la xarxa concertada i en la xarxa privada. També dins del sistema peni-
tenciari i en els serveis i equipaments socials.

2. Vetllant per la no discriminació en la exigència i expedició de certificats mè-
dics i l’efecte discriminatori que en tracte i accés a serveis puguin derivar.

Garantint la no discriminació en drets sanitaris (tractaments quirúrgics i drets 
reproductius)

3. Vigilància i eradicació de la discriminació en l’àmbit laboral.
Donant compliment a la recomanació 200 de l’Organització Internacional del 

Treball.
Execució de polítiques públiques d’inserció i permanència en el mercat laboral i 

amb el concurs actiu de les organitzacions patronals i sindicals.
4. Eradicació de la discriminació en la prestació de serveis.
Garantia de no discriminació en els contractes privats en l’àmbit dels serveis 

financers i hipotecaris, contractació de qualsevol mena d’assegurança o qualsevol 
relació jurídica.

Àmbit d’actuació: prevenció de la discriminació
5. Establiment de programes educatius adreçats a alumnes i professorat en àmbit 

formal i no formal, així com programes de formació a les xarxes d’atenció social bà-
sica, que des de la mirada dels drets humans fomentin el respecte a qualsevol mena 
de diversitat i específicament la no discriminació per VIH i Sida.

6. Establiment, amb el concurs dels col·legis professionals, les organitzacions 
patronals i sindicals, accions formatives que des de la mirada dels drets humans 
fomentin el respecte a qualsevol mena de diversitat i específicament la no discrimi-
nació per VIH i Sida.
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7. Disseny i implementació de mecanismes de coordinació entre institucions, 
agents socials, col·legis professionals i representants patronals que permetin la socia-
lització de bones pràctiques i també de detecció, denúncia i reparació de situacions 
de discriminació.

Àmbit d’actuació: visibilitat, empoderament i lluita contra l’estigma
8. Promoció de les entitats que treballen en l’àmbit del VIH i Sida. Col·labora-

ció en les campanyes de sensibilització que promouen en la lluita contra l’estigma.
9. Promoció de l’empoderament de les persones que conviuen amb el VIH, do-

tació dels mecanismes i recursos per a la defensa dels seus drets i denúncia de les 
discriminacions.

10. Promoció de la recerca i difusió dels avenços en els àmbits clínic, epide-
miològic, preventiu i psicosocial. Dotació de recursos i fixació en agenda pública 
la prevenció, la detecció i la lluita contra la serofòbia. En aquest sentit, qualsevol 
persona, independentment de la seva condició sexual, situació administrativa, pri-
vació de llibertat o situació econòmica, podrà accedir als avenços en la prevenció  
i el tractament del VIH.

Àmbit d’actuació: compliment, avaluació i millores
11. Establiment de mecanismes d’impuls, coordinació i avaluació de la imple-

mentació del Pacte Social: a Govern en relació a les polítiques públiques, des la 
SASiF i DGI, a nivell nacional amb l’articulació d’una Comissió interdepartamental  
i retiment de comptes a la comissió parlamentària.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. S’adhereix a la proposta d’Endecàleg i es compromet a treballar activament 

en les tasques per a l’aprovació, implementació i seguiment del Pacte Social contra 
l’estigma i la discriminació de persones amb VIH amb el calendari establert.

2. Insta el Govern de la Generalitat a implementar les actuacions de l’Endecàleg 
del Pacte Social contra l’estigma i la discriminació de persones amb VIH amb el 
calendari establert.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula 

i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sán-
chez, GP CatECP, portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC; Alejandro Fernán-
dez Álvarez, SP PPC, representants
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Punt 7 | Debat i votació

Proposta de resolució de creació d’una comissió de seguiment de 
l’emergència climàtica
252-00022/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP 

CUP-CC, SP PPC

Reg. 52410 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 26.11.2019

A la Mesa del Parlament
El passat dia 24 d’octubre de 2019, el Parlament de Catalunya va aprovar, per 130 

vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el punt 1 de la moció sobre emergència cli-
màtica que diu: «El Parlament de Catalunya es declara en situació d’emergència climà-
tica, i en conseqüència, manifesta la necessitat de crear una Comissió Parlamentària 
de Seguiment de l’Emergència Climàtica».

Els portaveus dels grups sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 
63 i 65 del Reglament del Parlament, proposen al Ple la creació d’una comissió de 
seguiment de l’Emergència Climàtica i que d’acord al que estableix l’article 107 
apartat 4 del Reglament del Parlament es tramiti pel procediment d’urgència extra-
ordinària.

Tipus de Comissió
Comissió de seguiment

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per representants de tots els grups parlamen-

taris en la proporció que correspongui, d’acord amb el que estableix l’article 48 del 
Reglament del Parlament.

Objecte
L’objecte de la Comissió és fer el seguiment de l’acció del Govern en relació a 

l’emergència climàtica.
L’objecte, abast i contingut del Pla de treball de la Comissió Seguiment de 

l’Emergència Climàtica són: 
– Fer el seguiment de les Cimeres contra el canvi climàtic que organitzi el Go-

vern de la Generalitat, amb la participació de les administracions, entitats i ciuta-
dania.

– Fer el seguiment de la Comissió d’Experts sobre el Canvi Climàtic en el con-
text de l’elaboració dels pressupostos de Carboni i les avaluacions regulars sobre el 
grau de compliment d’aquests.

– Fer el seguiment de les mesures que dugui a terme la Generalitat pel que fa a 
l’emergència climàtica.

– Fer una anàlisi i revisió de la legislació catalana per tal de detectar i modi-
ficar aquella normativa vigent, que dificulti i/o entorpeixi la lluita contra el canvi 
climàtic.

– Recopilar tota la informació disponible de les accions contra el canvi climàtic 
que la societat catalana dugui a terme, amb la finalitat de compartir coneixement i 
bones pràctiques i promoure la seva replicabilitat.

Normes específiques de funcionament
Les que corresponen al règim general del Reglament del Parlament.

Incorporació d’especialistes o tècnics
La comissió pot sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 58 del Reglament del Parlament.
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La Comissió de Seguiment de l’Emergència Climàtica està oberta a la participa-
ció i assistència d’especialistes i de tècnics, amb veu però sense vot.

Termini per a l’assoliment dels objectius
En finalitzar cada període de sessions, s’ha de lliurar un informe d’avaluació i 

seguiment.
La Comissió de Seguiment de l’Emergència Climàtica treballarà mentre duri 

la situació d’emergència i, en finir cada mandat, redactarà un informe reflectint les 
conclusions i les recomanacions.

Informe final
Quan s’exhaureixi el termini fixat, s’ha d’elaborar un informe final de conclu-

sions, que pot derivar, si escau, en la presentació, per acord de la comissió, de qual-
sevol dels tipus d’iniciativa parlamentària que estableix el Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula 

i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sán-
chez, GP CatECP; portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC; Alejandro Fernán-
dez Álvarez, SP PPC; representants
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Punt 8 | Designació

Procediment per a elegir un membre de la Junta de Govern del 
Memorial Democràtic
284-00008/12

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 53012 / Admissió a tràmit: presidència del parlament, 05.12.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 53012)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 179.1 del Reglament del Parlament i 
amb relació al Procediment per a elegir un membre de la Junta de Govern del Me-
morial Democràtic (tram. 284-00008/12), proposa al Sr. Xavier Menéndez i Pablo 
com a membre de la Junta de Govern del Memorial Democràtic. Així mateix, es 
presenta en un document annex el currículum.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.
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Punt 18 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació social 
a Catalunya
302-00165/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 52757 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, 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 situació social a Catalunya (tram. 300-00199/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar i presentar, durant el primer trimestre de 2020, el I Informe Social de 

Catalunya, que reculli i analitzi les principals dades i l’evolució de la situació social 
en l’àmbit de la salut, l’educació, polítiques de rendes, els serveis socials, infància, 
igualtat, ocupació i d’altres àmbits socials.

En relació a l’àmbit d’infància: 
2. Crear una Comissió d’experts i expertes, amb la participació de les entitats 

socials i professionals més representatives del sector, que analitzi les mesures trans-
versals que hauria d’adoptar el Govern per reduir l’alt índex de pobresa infantil que 
pateix Catalunya.

3. Presentar una bateria de propostes de lluita contra la pobresa infantil que aple-
gui accions de lluita conta la desigualtat en el mercat de treball, en les polítiques de 
protecció social, en l’accés a l’habitatge, en polítiques educatives que garanteixin la 
igualtat d’oportunitats i en aquelles que incideixen en l’àmbit energètic.

4. Enllestir i presentar, en el termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta mo-
ció, el Reglament de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència.

5. Presentar, en el termini de tres mesos, davant el Parlament l’avaluació del grau 
de compliment i la informació de les comissions de seguiment del Pacte per a la In-
fància a Catalunya.

6. Equiparar les prestacions, descomptes i avantatges fiscals de les famílies nom-
broses a les famílies monoparentals, per tal d’incidir en la reducció dels índex de 
pobresa que pateixen, especialment, les famílies monoparentals a Catalunya.

En relació a les condicions laborals dels/les professionals en l’àmbit del sistema de 
protecció a la infància: 

7. Instar a les empreses que actualment gestionen els centres de protecció de me-
nors de gestió concertada i delegada a presentar, en el termini de tres mesos des de 
l’aprovació d’aquesta moció, un Protocol de prevenció i acció enfront les situacions de 
violència i les situacions hostils que protegeixi la integritat dels seus treballadors/es.

8. Incloure en els plecs de condicions de futurs concursos públics per a la ges-
tió de qualsevol servei relacionat amb la infància i l’adolescència, la necessitat que 
l’empresa adjudicatària disposi d’un Protocol de prevenció i acció enfront les situa-
cions de violència i les situacions hostils, a actualitzar cada dos anys l’avaluació de 
riscos psicosocials dels llocs de treball i a complir la ràtio de la cartera de serveis 
socials.

9. Inspeccionar, en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, 
les empreses que gestionen els centres de protecció de menors de gestió concertada 
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i delegada per tal de garantir que tinguin actualitzada l’avaluació de riscos psicoso-
cials dels llocs de treball i si compleixen les ràtios fixades per la cartera de Serveis 
Socials.

En relació a les rendes i l’eficàcia del sistema: 
10. Actualitzar, en el termini de 15 dies des de l’aprovació d’aquesta moció, el 

document de «Principals dades sobre la implementació de la Renda Garantida de 
Ciutadania» que es publica al web de la Generalitat, ja que no s’actualitza des del 
mes d’agost de 2019.

11. Incorporar en el document de «Principals dades sobre la implementació de la 
Renda Garantida de Ciutadania» de forma permanent a partir de la propera actualit-
zació, les dades relacionades amb el tipus de renda garantida que s’han concedit (si 
es complement a pensions o altres prestacions, rendes garantides complertes, com-
plements de rendes del treball, complementarietats amb ingressos ja disponibles, 
etc.) i que aquestes dades estiguin desagregades per províncies.

12. Presentar, en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, 
una proposta d’ordenació i simplificació de les prestacions econòmiques existents a 
Catalunya, amb l’objectiu de cercar un sistema més efectiu, revisant les condicions 
d’accés, desburocratitzant els tràmits, que faciliti la tasca dels i les professionals tot 
garantint l’equitat, la fiabilitat i l’harmonització.

13. Presentar en seu parlamentària els motius d’externalització de la gestió de la 
Renda Garantida de Ciutadania anunciada el mes d’abril de 2019.

En relació als processos d’envelliment de la població: 
14. Crear una Comissió d’experts i expertes, amb la participació de les entitats 

socials i professionals més representatives del sector, que analitzi les conseqüències 
de l’envelliment de la població catalana i apunti les bases del nou model d’atenció 
integral a vellesa dels propers 20 anys.

15. Presentar, en el termini de quatre mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, 
la proposició de Llei d’Autonomia Personal.

16. Impulsar un projecte pilot d’implementació de la teleassistència avançada i 
d’atenció continuada als domicilis particulars de la persones grans, per tal d’avaluar 
els avantatges i potencialitats de la generalització d’un nou model d’assistència futur.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53422, 53423, 53426, 53558 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 10.12.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 53422, 53558)

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 situació social a 
Catalunya (tram. 302-00165/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

1. Elaborar i presentar, durant el primer semestre de 2020, el I Informe sobre el 
benestar i el progrés Social a Catalunya, que reculli i analitzi les principals dades i 
l’evolució de la situació social en l’àmbit de la salut, l’educació, polítiques de rendes, 
els serveis socials, infància, igualtat, ocupació i d’altres àmbits socials.

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

2. Potenciar el paper de l’Observatori dels Drets de la Infància i seguir treballant 
en relació a la pobresa infantil, analitzant les mesures transversals a adoptar el Go-
vern per reduir l’alt índex de pobresa infantil que pateix Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

4. Enllestir i presentar, tant aviat com sigui possible seguint el procediment esta-
blert, el Reglament de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència.

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

5. Fer arribar al Parlament les actes de les sessions de la Comissió Tècnica que 
avalua la implementació del Pla d’Atenció Integral a la infància i l’adolescència, 
atès que el Pla Integral és l’instrument que desplega el Pacte per a la Infància a Ca-
talunya.

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

7. Prestar assessorament i acompanyament a les empreses que actualment gesti-
onen els centres de protecció de menors de gestió concertada i delegada, per tal que 
implementin un Protocol de prevenció i acció enfront les situacions de violència i les 
situacions hostils en base al Protocol de prevenció i actuació davant les situacions 
de violència als centres de protecció a la infància i l’adolescència, aprovat el 2017, 
d’aplicació als centres propis de DGAIA.

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

8. Incloure en els plecs de condicions de futurs concursos públics per a la ges-
tió de qualsevol servei relacionat amb la infància i l’adolescència, la necessitat que 
l’empresa adjudicatària disposi d’un Protocol de prevenció i acció enfront les situa-
cions de violència i les situacions hostils, a actualitzar cada dos anys l’avaluació de 
riscos psicosocials dels llocs de treball i a complir la ràtio de la cartera de serveis 
socials.
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Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

9. Continuar exercint funcions d’inspecció i control de la qualitat dels serveis 
socials, en relació a les empreses que gestionen els centres de protecció de menors 
mitjançant el Servei d’Inspecció i Registre del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies. Entre aquestes funcions es situa el control de ràtios de plantilles profes-
sionals.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió 

12. Presentar, en el termini de dotze mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, 
una proposta d’ordenació i simplificació de les prestacions econòmiques existents a 
Catalunya, amb l’objectiu de cercar un sistema més efectiu, revisant les condicions 
d’accés, desburocratitzant els tràmits, que faciliti la tasca dels i les professionals tot 
garantint l’equitat, la fiabilitat i l’harmonització.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

14. Instar al Consell de la Gent Gran de Catalunya a que analitzi les conseqüèn-
cies de l’envelliment de la població catalana i apunti les bases del nou model d’aten-
ció integral a vellesa dels propers 20 anys.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

15. Presentar, durant el segon semestre del 2020, la proposició de Llei d’Autono-
mia Personal.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas

Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 53423)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

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 subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació social a Catalunya 
(tram. 302-00165/12).

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

2. Portar a terme, abans de finalitzar el 2020, els acords adoptats pel Parlament 
de Catalunya a la Resolució 220/XII sobre la protecció dels infants i a les mocions i 
resolucions relatives als drets de la infància que recullen les mesures, les propostes i 
el treball d’organitzacions socials de defensa de la infància, amb l’objectiu de reduir 
l’alt índex de pobresa infantil que pateix Catalunya. 
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Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 3

3. Presentar una bateria de propostes de lluita contra la pobresa infantil que aple-
gui accions de lluita conta la desigualtat en el mercat de treball, en les polítiques de 
protecció social, en l’accés a l’habitatge, en polítiques educatives que garanteixin la 
igualtat d’oportunitats i en aquelles que incideixen en l’àmbit energètic, en el termi-
ni de 2 mesos. 

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 9.bis

9.bis. Garantir als educadors i educadores socials del sistema de protecció a la 
infància en situació d’interinitat, la seva continuïtat a la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i Adolescència i deixar sense efectes la convocatòria del procés selec-
tiu que els afecta, fins que s’aprovi el decret llei d’aplicació dels supòsits de l’article 
61.6 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, acordat a la Moció 89/XII del Parlament 
de Catalunya, i es pugui dur a terme una nova convocatòria amb el mateix objecte 
recollint les mesures d’excepcionalitat per a professionals de més edat i major anti-
guitat. 

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 13

13. Presentar en seu parlamentària els motius d’externalització de la gestió de la 
Renda Garantida de Ciutadania anunciada el mes d’abril de 2019 i revertir aquesta 
externalització recuperant la gestió directa. 

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez Concepción Abellán Carretero

Portaveu del GP CatECP Diputada del GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 53426)

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 la situació social a Catalunya (tram. 302-00165/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un paràgraf a l’article 4

En relació a l’àmbit d’infància:
4. Enllestir i presentar, en el termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta 

moció, el Reglament de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, incloent-hi la dotació pressupostària per al seu des-
plegament. 

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 6 bis

En relació a l’àmbit d’infància:
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6 bis). Crear una prestació econòmica per a famílies en risc d’exclusió social amb 
menors a càrrec per a prevenir situacions de pobresa infantil. L’objectiu d’aquesta 
prestació serà poder garantir uns ingressos suficients per a fer efectiu el dret de tots 
els nens a un nivell de vida adequat i evitar situacions de pobresa.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 6 ter. 

En relació a l’àmbit d’infància:
6 ter). Augmentar la inversió en polítiques d’infància fins a aconseguir la mitjana 

europea del 2,4% sobre el PIB en un termini màxim de 4 anys.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 6 quater.

En relació a l’àmbit d’infància:
6 quater) Presentar en la Comissió de la Infància l’informe de compliment del 

Pacte per la Infància, signat el 19 de juliol de 2013, durant el pròxim període de 
sessions.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 9 bis

En relació a les condiciones laborals dels/les professionals en l’àmbit del sistema 
de protecció a la infància: 

9 bis) Garantir la participació dels professionals en la planificació del funciona-
ment i l’organització dels centres, dotant als equips d’espais tècnics per a la reflexió 
i la gestió.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 9 ter

En relació a les condicions laborals dels/les professionals en l’àmbit del sis-tema 
de protecció a la infància:

9 ter) Renovar l’oferta pública d’ocupació convocant noves places d’educadors 
socials del sistema de protecció de la infància abans de la finalització de la present 
legislatura.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 9 quater

En relació a les condiciones laborals dels/les professionals en l’àmbit del sistema 
de protecció a la infància:

9 quater) Donar compliment al punt a.2.a de la Moció 24/XII del Parlament de 
Catalunya, sobre desprotecció social, realitzant una revisió de les resolucions de de-
negació de la Renda Garantida de Ciutadania, elaborant un informe que contingui 
informació sobre les possibles denegacions indegudament justificades i compensar 
la pèrdua de drets, calendaritzant les mesures pertinents per a esmenar els casos 
detectats.

Esmena 8
GP de Ciutadans
De supressió i substitució de l’article 14

En relació els processos d’envelliment de la població: 
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14.Crear una Comissió d’experts i expertes, amb.la participació de les entitats 
socials i professionals més representatives del sector, que analitzi les conseqüències 
de l’envelliment de la població catalana i apunti les bases del nou model d’atenció 
integral a vellesa deis propers 20 anys.

14. Analitzar les conseqüències de l’envelliment de la població catalana, amb la 
participació d’experts i expertes i de les entitats socials i professionals més represen-
tatives del sector, i elaborar un informe sobre la matèria en el termini de tres mesos 
i a comparèixer seguidament davant de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per 
al Millorament de la Qualitat de Vida per debatre’l, i per establir les bases d’un nou 
model d’atenció integral a la vellesa per als propers 20 anys.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez Noemí de la Calle Sifré

Portaveu del GP Cs Diputada del GP Cs
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Punt 19 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació a 
temps complet
302-00166/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 52927 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt del Grup 

Parlamentari Republicà, 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’educació a temps complet (tram. 300-00204/12).

Moció
La múltiple dimensió del procés d’aprenentatge requereix que l’educació sigui 

concebuda des d’una perspectiva global. Les oportunitats educatives més enllà del 
temps lectiu són decisives en la formació i en l’itinerari vital i professional de les 
persones. Per altra banda, no tothom té les mateixes possibilitats d’accés a aquestes 
oportunitats educatives ja sigui per raons econòmiques o socioculturals i és precisa-
ment en el temps no lectiu quan es generen més desigualtats.

Situar l’infant i el jove al centre de les polítiques educatives significa garantir 
l’equitat i la igualtat d’oportunitats i això passa per la coresponsabilitat de les adminis-
tracions i de tots els agents que participen en l’educació, així com per la interconnexió 
d’espais o temps. L’àmbit local és l’espai idoni per garantir aquestes oportunitats edu-
catives i la coordinació dels actors de la comunitat, integrant els projectes educatius 
de centre en els plans educatius d’entorn, és un element imprescindible. Temps lectiu 
i temps no lectiu han d’estar enllaçats en ecosistemes educatius formats per tots els 
agents que intervenen en el procés educatiu.

Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Incrementar el nombre de Plans Educatius d’Entorn per acompanyar els in-
fants i les famílies des del primer moment i fins l’obtenció d’un títol acadèmic o una 
certificació professional.

2. Treballar en coresponsabilitat amb les administracions locals i la comunitat 
educativa per aconseguir una plena educació en un entorn comunitari, que vagi més 
enllà de l’àmbit escolar i que impliqui tots els membres d’una comunitat.

3. Seguir cooperant amb les administracions locals per facilitar l’ús compartit 
d’espais i de recursos

4. Potenciar les escoles en entorns rurals com a nucli cohesionador de la comu-
nitat.

5. Fomentar la polivalència d’espais i d’equipaments a través de la guia Nous 
aprenentatges, Nous Espais

6. Dissenyar l’oferta educativa tenint en compte cada entorn

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt, GP ERC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 53231, 53428 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 10.12.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 53231)

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, 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 Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació a temps complet (tram. 
302-00166/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 1

1. Incrementar el nombre de Plans Educatius d’Entorn i destinar-hi els recur-
sos materials i humans necessaris per acompanyar els infants i les famílies des del 
primer moment i fins l’obtenció d’un títol acadèmic o una certificació professional.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 2

2. Treballar en coresponsabilitat i lleialtat institucional amb les administracions 
locals, des del respecte de les competències respectives, i la comunitat educativa per 
aconseguir una plena educació en un entorn comunitari, que vagi més enllà de l’àm-
bit escolar i que impliqui tots els membres d’una comunitat.

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

3. Millorar la cooperació amb les administracions locals per facilitar l’ús com-
partit d’espais i de recursos.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 4

4. Potenciar les escoles en entorns rurals, acompanyant-les de recursos, com a 
nucli cohesionador de la comunitat.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6. Dissenyar i planificar l’oferta educativa de manera consensuada amb el terri-
tori, tenint en compte les seves necessitats i el seu entorn socioeconòmic. 

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2019
Ferran Pedret i Santos Esther Niubó Cidoncha

Portaveu adjunt del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 53428)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4  
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del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’educació a temps complet (tram. 302-00166/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou l’article 7

7. Garantir, tant en el temps estrictament lectiu com en el no lectiu, la llibertat 
d’elecció de les famílies i una estricta neutralitat política i ideològica de totes les 
activitats que es duguin a terme per part del personal docent i no docent, monitors, 
responsables de les administracions públiques i resta de membres de la comunitat 
educativa, tot rebutjant l’adoctrinament.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez Maialen Fernández Cabezas

Portaveu del GP Cs Diputada del GP Cs
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Punt 20 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les violències 
masclistes
302-00167/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 52929 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les 
violències masclistes (tram. 300-00201/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Desplegar totalment la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a era-

dicar la violència masclista, i a dotar-la d’un pressupost suficient per a combatre tots 
els àmbits de les violències masclistes, amb especial atenció als que no han estat 
desenvolupats: la violència sexual, el tràfic de dones i nenes amb finalitat d’explota-
ció sexual, la mutilació genital femenina i el risc de patir-la, els matrimonis forçats, 
la violència derivada dels conflictes armats i la violència contra els drets sexuals i 
reproductius.

2. Per tal de poder aterrar quins recursos es requereixen pel total desenvolupa-
ment de la llei, presentar abans de tres mesos les conclusions del grup de treball 
creat en el marc de la moció 32/XII –segons es fa referència al control de compli-
ment de l’esmentada moció–, i que ha de determinar els recursos necessaris per a 
desplegar amb garanties la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradi-
car la violència masclista.

3. Donar suport i facilitar la incorporació de les violències institucionals i digi-
tals dins la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, a partir de les conclusions dels informes d’avaluació i impacte elaborats 
pels 10 anys de vigència de la llei.

4. Visibilitzar i prioritzar les violències masclistes en els pressupostos de la Ge-
neralitat per al 2020, tenint en compte com a mínim els aspectes següents: 

a. Complementar el II Programa d’Intervenció Integral contra les Violències Mas-
clistes 2019-2022 amb un detall pressupostari on es concretin tots els recursos neces-
saris per desenvolupar les activitats, tant aquelles finançades amb recursos propis de 
la Generalitat de Catalunya com aquelles finançades amb recursos del Pacte d’Estat. 
Així mateix, que es visibilitzi quines són totes les despeses previstes i executades en 
la lluita contra les violències masclistes per part de tots els departaments del Govern.

b. Augmentar el pressupost de l’Institut Català de les Dones en 4 milions d’euros 
per a assolir com a mínim l’executat el 2008, destinant al menys el 60% d’aquest 
import a l’abordatge de la lluita contra les violències masclistes, especialment en 
l’àmbit de la prevenció, la formació, l’atenció i la reparació de les víctimes.

c. Destinar als pressupostos del 2020 els recursos necessaris per a finalitzar l’any 
2020 amb 16 serveis d’intervenció especialitzada en violències masclistes en funcio-
nament, per tal de garantir l’equilibri territorial i l’assistència especialitzada.

d. Destinar als pressupostos 2020 els recursos necessaris per augmentar en com 
a mínim 12 els serveis susbistutoris de la llar, afegits a aquells que ja s’ha previst 
posar en funcionament al 2019 amb recursos del Pacte d’Estat.
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e. Elaborar plans d’inserció laboral específics per a víctimes de violència mas-
clista que incloguin itineraris personalitzats en orientació, formació i requalificació 
professional.

5. Desenvolupar i aprovar durant el primer trimestre de 2020 una proposta de 
reglamentació per als SIAD.

6. Desenvolupar i aprovar durant el primer trimestre de 2020 una proposta de 
reglamentació per als circuits territorials.

7. Desenvolupar i aprovar durant el primer trimestre de 2020 una reglamentació 
dels serveis d’allotjament d’emergència per a víctimes de violència masclista que as-
seguri una estàndars mínims i equitat territorial.

8. Elaborar un informe d’impacte de gènere del projecte de pressupostos 2020 
que permeti visibilitzar tots els recursos i polítiques que inclouen partides destina-
des a les polítiques d’igualtat entre homes i dones i a la lluita per l’eradicació de les 
violències masclistes.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53421, 53427 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 10.12.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 53421)

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 les violències mas-
clistes (tram. 302-00167/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 2

2. Per tal de poder aterrar quins recursos es requereixen pel total desenvolupa-
ment de la llei, presentar abans de tres sis mesos les conclusions del grup de treball 
creat en el marc de la moció 32/XII –segons es fa referència al control de compliment 
de l’esmentada moció–, i que ha de determinar els recursos necessaris per a desple-
gar amb garanties la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 3

3. Donar suport i facilitar la incorporació de les violències institucionals i digi-
tals dins la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, a partir de les conclusions dels informes d’avaluació i impacte elaborats 
pels 10 anys de vigència de la llei, i de la proposta del Grup de Treball de violència 
institucional, creat en el si de la Comissió Nacional de Violència Masclista (CNVM).
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 4b)

b. Treballar per a que el nou pressupost del 2020 augmenti els recursos de l’Ins-
titut Català de les Dones, per tal de continuar el desenvolupament de polítiques pú-
bliques, prioritzant l’abordatge de la lluita contra les violències masclistes.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 4c)

c. Destinar als pressupostos del 2020 els recursos necessaris per a finalitzar l’any 
2020 amb 16 12 serveis d’intervenció especialitzada en violències masclistes en 
funcionament, per tal de garantir l’equilibri territorial i l’assistència personalitzada.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 4d)

d. Destinar als pressupostos del 2020 els recursos necessaris per augmentar en 
com a mínim 12 10 els serveis substitutoris de la llar, afegits a aquells que ja s’ha 
previst posar en funcionament al 2019 amb recursos del Pacte d’Estat.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, refosa dels punts 5 i 6 en un nou punt, que quedaria redactat de 
la següent manera

Procedir al desplegament reglamentari de tots els serveis de la Xarxa d’Atenció 
i Recuperació Integral de les dones en situacions de violència masclista, tal i com 
preveu el Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista, amb la fita 
de l’any 2021.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 7

7. Desenvolupar i aprovar durant el primer trimestre de 2020 una reglamentació 
un nou plantejament dels serveis d’allotjament d’emergència per a víctimes de vio-
lència masclista que asseguri uns estàndards mínims i equitat territorial.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació total del punt 8

8. Visibilitzar i prioritzar les violències masclistes en els pressupostos de la Ge-
neralitat, a fi que es pugui fer el seguiment acurat de la despesa executada en els 
diferents programes pressupostaris que despleguen actuacions en aquest àmbit, tal i 
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com preveu el Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista 2019-
2022.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas

Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 53427)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, 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 les violències masclistes (tram. 302-00167/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 4b)

4.b) Augmentar el pressupost de l’Institut Català de les Dones en 4 milions d’eu-
ros per assolir com a mínim l’executat l’any 2008, destinant el 60% d’aquest import 
a l’abordatge de la lluita contra les violències masclistes, especialment en l’àmbit de 
la prevenció, la formació, l’atenció i la reparació de les víctimes especificant les me-
sures concretes que es volen impulsar amb aquest increment pressupostari.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 9

9. Revertir les retallades que ha sofert el programa pressupostari 322 « Polí-
tiques 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 As-
sessorament SIADS, la línia 900.900.120 d’atenció a dones en situació de violència, 
els programes de formació i capacitació en matèria de violència masclista i el pla 
de formació del personal de les administracions públiques en matèria d’igualtat en-
tre gèneres i de lluita contra la violència masclista, com a serveis i actuacions més 
destacats.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez Elisabeth Valencia Mimbrero

Portaveu GP Cs Diputada GP Cs
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Punt 22 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de 
l’ordre públic
302-00168/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 52930 i 52951 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, 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 la gestió de l’ordre públic (tram. 300-00207/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña: 
1. Declara que los cortes de carreteras, autovías y autopistas, así como de las in-

fraestructuras ferroviarias, los intentos de cierre de fronteras y los actos de bloqueo 
de las vías de comunicación impidiendo la libertad de movimiento de personas y 
mercancías, con grave perjuicio para la actividad económica, los llamamientos pú-
blicos a bloquear infraestructuras aeroportuarias y a bloquear instalaciones esencia-
les para la seguridad aérea, que se han producido y se vienen produciendo de forma 
arbitraria, reiterada y sorpresiva por parte de individuos y grupos afines al separa-
tismo, no constituyen ni pueden considerarse en ningún caso un ejercicio adecuado 
y legítimo del derecho de reunión y manifestación.

2. Manifiesta que ningún derecho fundamental es absoluto e ilimitado y que, por 
tanto, tampoco lo es el derecho de reunión y de manifestación, que debe someterse 
a lo regulado en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de 
reunión. Por tanto, cualquier concentración, reunión o manifestación que incumpla 
flagrantemente lo dispuesto en dicha Ley Orgánica no puede considerarse legítima 
y quienes en ellas participen se convierten en vulneradores de los derechos funda-
mentales del conjunto de los ciudadanos que se ven gravemente perjudicados por su 
acción punible y arbitraria.

3. Insta al Gobierno de la Generalitat a defender y garantizar el libre ejercicio 
de los derechos fundamentales y de las libertades públicas del conjunto de los ciu-
dadanos de Cataluña, sin fomentar ni permitir una falsa preeminencia derivada del 
sesgo político o de los objetivos declarados por quienes convocan concentraciones, 
reuniones o manifestaciones, que en todo caso deben someterse estrictamente a la 
legislación vigente

4. Insta al Gobierno de la Generalitat a realizar una campaña informativa sobre 
derechos fundamentales, en concreto al relativo al derecho de reunión y manifesta-
ción del artículo 21 de la Constitución en relación al artículo 5 de la Ley Orgánica 
9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, en que quede claro el im-
prescindible sometimiento al ordenamiento democrático para el legítimo ejercicio 
del derecho de reunión, manifestación y protesta, que en ningún caso debe concul-
car los derechos fundamentales del conjunto de los ciudadanos.

5. Insta al Gobierno de la Generalitat a retirar su petición de creación de una co-
misión de investigación en relación a las actuaciones de los agentes antidisturbios 
en los graves disturbios y tumultos organizados por grupos de incontrolados en las 
principales ciudades catalanas y, especialmente, en Barcelona.

6. Insta al Gobierno de la Generalitat a garantizar que las unidades antidisturbios 
de los Mossos d’Esquadra estén dotadas de las herramientas robustas que les per-
mitan un abanico de opciones tácticas diferenciadas que les permitan mantener el 
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modelo de seguridad y orden público en los acontecimientos de masas de cualquier 
índole, basado principalmente en el mantenimiento de la distancia y la capacidad 
de aislar, controlar y, en su caso, identificar y detener, a los elementos violentos que 
provoquen graves altercados de orden público. Estas herramientas deberán incluir, 
en cualquier caso, los elementos técnicos necesarios para hacer frente a situaciones 
graves de violencia o en las que exista un riesgo inminente para la integridad física 
o la vida de los ciudadanos y de los agentes de policía, o se produzca una importan-
te destrucción de bienes.

7. Insta al Gobierno de la Generalitat a reconocer y agradecer públicamente 
la encomiable actuación de las unidades antidisturbios de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, tanto de Mossos d’Esquadra (BRIMO y ARRO) como de la Policía 
 Nacional y de la Guardia Civil, al tiempo que condena las acciones violentas y tu-
multuarias organizadas por grupos de incontrolados en las principales ciudades ca-
talanas durante las últimas fechas, especialmente a partir del 14 de octubre.

8. Lamenta y rechaza la actuación de algunos de sus miembros, entre ellos por-
tavoces y diputados de los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya y Re-
publicà y del subgrupo parlamentario de la Candidatura d’Unitat Popular–Crida 
Constituent, que han incitado, dirigido y participado en varias de las acciones que 
han limitado e impedido el libre ejercicio de derechos fundamentales de muchos 
ciudadanos durante las últimas semanas, con especial mención del bloqueo del Ae-
ropuerto de Barcelona, que lamentablemente han provocado un número elevado de 
heridos y detenidos.

9. Solicita al Gobierno de la Generalitat un informe detallado de las acciones de 
protesta, altercados y acciones tumultuarias que se han producido en toda Cataluña 
desde el 14 de noviembre de 2019, en el que se haga constar las personas o grupos 
que los han convocado y/u organizado, el número aproximado de participantes, las 
personas que hayan sido identificadas y, en su caso, detenidas o denunciadas, la 
cuantificación de los daños materiales al mobiliario urbano o a las infraestructuras, 
la cuantificación de los daños económicos causados a las empresas y ciudadanos 
que han sido afectados y los recursos económicos que ha provisionado ante las even-
tuales demandas de indemnización a las que deba hacer frente.

Palacio del Parlamento, 2 de diciembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53232, 53419 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 10.12.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 53232)

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada 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 la gestió de l’ordre públic (tram. 302-
00168/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Manifesta que l’exercici legítim del dret de reunió i manifestació, en el marc 
dels continguts de la legislació vigent, han de poder fer-se compatible amb la garan-
tia dels drets a la lliure mobilitat i circulació de les persones.



plE 45
11 de desembre de 2019

Dossier 34

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5

5. Insta el Govern de la Generalitat a que el Departament d’Interior, per mitjà 
dels canals i mecanismes existents, analitzi les actuacions i la seva adequació als 
protocols existents, de les unitats dels Mossos d’Esquadra, en els fets posteriors a la 
publicació de la sentencia del procés, i si és el cas es dirimeixin les responsabilitats 
que se’n poguessin derivar.

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

6. Insta el Govern de la Generalitat a garantir que les unitats anti-avalots dels 
Mossos d’Esquadra estiguin dotades dels equipaments i materials necessaris i ade-
quats per garantir la seguretat de la ciutadans i dels agents actuants.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Ferran Pedret i Santos Assumpta Escarp Gibert

Portaveu adjunt del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 53419)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, diputa-

da del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de l’ordre públic 
(tram. 302-00168/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 2,

2. Manifiesta que ningún derecho fundamental es absoluto e ilimitado y que, por 
tanto, tampoco lo es el derecho de reunión y de manifestación, que debe someterse 
a lo regulado en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de 
reunión, así como por la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 
seguridad ciudadana. Por tanto, cualquier concentración, reunión o manifestación 
que incumpla flagrantemente lo dispuesto en el marco normativo debe conllevar la 
sanción que le corresponda.

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 8,

[...] un número elevado de heridos y detenidos.
Asimismo, el Parlamento de Catalunya insta el gobierno de la Generalitat a 

personarse en todas las causas penales que deriven de esas actuaciones, incluidas 
aquéllas donde no consten agentes heridos o daños patrimoniales en las que necesa-
riamente debe comparecer como parte.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez Esperanza García González

Representant del SP PPC Diputada del SP PPC
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Punt 23 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les oportunitats 
perdudes per al teixit empresarial
302-00169/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 52931 i 52952 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del 
 Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Inter-
pel·lació al Govern sobre les oportunitats perdudes per al teixit empresarial (tram. 
300-00206/12).

Moción
Es evidente que, a lo largo de todos estos años de procés, tanto la sociedad como 

la economía catalanas han sufrido un fuerte deterioro y desde el punto de vista eco-
nómico cada vez son más los indicadores que nos alertan de esta grave situación.

Nos encontramos frente a una situación de ralentización económica en la que 
Cataluña está creciendo por debajo de la media del resto de Comunidades Autóno-
mas. Las previsiones son que en 2019 Cataluña crezca por debajo de la media espa-
ñola, lo cual afectará al mercado laboral. Mantenemos una tasa de paro de casi el 
11%, mientras otras Comunidades Autónomas, como Navarra, Islas Baleares, Can-
tabria, La Rioja o Madrid, tienen una tasa inferior.

Cataluña está dejando de ser la locomotora de España y ha ido perdiendo po-
siciones con respecto a otras Comunidades Autónomas que han aprovechado las 
oportunidades que nuestra región ha dejado escapar a causa de unos políticos ob-
sesionados con levantar una frontera en pleno siglo xxi. Esa obsesión les ha hecho 
olvidar que uno de los pilares básicos para que una economía sea próspera es el de 
que las instituciones y sus responsables políticos contribuyan a generar un entorno 
estable y seguro que atraiga y mantenga las inversiones.

El Govern de la Generalitat ha generado con sus actos y declaraciones una in-
seguridad jurídica que está lastrando la economía, ahuyentando inversiones y po-
niendo en peligro al tejido empresarial. Ello ha provocado que los inversores estén 
optando por otras localizaciones con un entorno político más estable.

Esta desaceleración ya está siendo objeto de alerta por parte de estudios elabo-
rados por el sector bancario, como el realizado por el BBVA, de representantes em-
presariales y de los propios directivos de empresas multinacionales que operan en 
nuestro país, los cuales están indicando explícitamente la posibilidad de deslocalizar 
sus inversiones en Cataluña.

La situación desde los disturbios del mes de octubre, lejos de ser más alentadora, 
ha empeorado y nos encontramos ante un Govern de la Generalitat que directamen-
te promueve y justifica sabotajes y acciones incívicas y violentas. Estos hechos están 
ocasionando importantes perjuicios tanto a la economía como al empleo y continuas 
revisiones a la baja del crecimiento económico de Cataluña, previsiones que ya ha 
recogido el propio Govern de la Generalitat.

No podemos seguir perdiendo oportunidades como sucedió después del golpe a 
la democracia en noviembre del 2017 con la pérdida de la sede de la Agencia Euro-
pea del Medicamento. Es por ello que: 

1. El Parlament de Cataluña declara la conveniencia de estudiar la creación de 
una comisión de estudio para: (i) analizar todas las oportunidades perdidas motiva-
das por la falta de estabilidad política y seguridad jurídica que ha generado y genera 
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el procés en la economía productiva y en las empresas catalanas; y (ii) evaluar los 
efectos de los cambios de sedes sociales de empresas catalanas e implementar las 
medidas necesarias para revertir la situación.

2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a elaborar un in-
forme sobre los efectos que el procés ha generado en la actividad económica y pro-
ductiva y en las inversiones de las empresas y autónomos, y a presentarlo en sede 
parlamentaria en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta moción.

3. El Parlament de Cataluña condena y rechaza: 
a. El uso de la violencia y los actos incívicos como herramienta política, por 

cuanto vulneran, entre otros, el derecho fundamental de libre circulación de perso-
nas y mercancías, que no puede ser conculcado alegando el ejercicio de otros dere-
chos, como el de manifestación.

b. El perjuicio que tales acciones causan al buen funcionamiento de la economía, 
a los resultados de las empresas y al empleo.

4. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a realizar una de-
claración institucional de condena a las acciones violentas como perjudiciales para 
la convivencia, la economía y el empleo, y de reconocimiento de la importancia fun-
damental que tienen las relaciones comerciales y de todo tipo con el resto de España 
para la prosperidad de la economía catalana.

5. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a presentar los pre-
supuestos de la Generalitat correspondientes al ejercicio 2020 antes de finalizar el 
año, como así prescribe la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 2 de diciembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz, José María Cano Navarro, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53233, 53420 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 10.12.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 53233)

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Alícia Romero Llano, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les oportunitats perdudes per al teixit em-
presarial (tram. 302-00169/12).

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

1. El Parlament de Catalunya impulsarà la creació d’ una comissió d’estudi amb 
l’objectiu de: 

a) avaluar les conseqüències i els efectes econòmics produïts pels canvis de seus 
socials de diverses empreses catalanes i proposar mesures per a la seva reversió.

b) analitzar les conseqüències de la inestabilitat política i la inseguretat jurídi-
ca del país per a l’economia i proposar mesures que reverteixin la situació així com 
mesures que ajudin a millorar la reputació, la imatge i la confiança en Catalunya i 
la seva economia.
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a realitzar una 
declaració institucional de condemna a les accions violentes com perjudicials per a 
la convivència, l’economia, l’ocupació, la imatge i la reputació del país, i de reco-
neixement de la importància fonamental que tenen les relacions comercials i de tot 
tipus amb la resta d’Espanya per a la prosperitat de l’economia catalana.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 4bis. 

4bis. El Parlament de Catalunya constata que el Govern no ha complert la moció 
118/XII ni la Resolució 546/XII sobre la orientació de política general del Govern 
on s’instava al Govern a presentar la proposta de pressupostos per al 2020 abans de 
finalitzar el mes d’octubre.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Ferran Pedret i Santos Alícia Romero Llano

Portaveu adjunt del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 53420)

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 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les oportunitats perdudes per al 
teixit empresarial (tram. 302-00169/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 3 bis,

3 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprobar 
una reforma fiscal que tenga como objetivo convertir Catalunya en una comunidad 
fiscalmente atractiva para las empresas y los operadores económicos. Esta reforma 
tiene que tener como finalidad reducir los impuestos así como eliminar los tributos 
propios regresivos que generan un desincentivo en la actividad económica catalana.

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 3 ter,

3 ter. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a dejar de 
solicitar la derogación del Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas 
urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio 
nacional.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez Santi Rodríguez i Serra

Representant del SP PPC Diputat del SP PPC
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Punt 24 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels 
serveis públics
302-00170/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 52932 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 03.12.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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 gestió dels serveis públics (tram. 
300-00200/12).

Moció
Ja des d’abans de la darrera crisi econòmica i financera, els serveis públics han 

estat en el punt de mira de l’avançada capitalista. Avui, a les portes d’una nova crisi 
econòmica, lluny de revertir privatitzacions, s’intenta traspassar al mercat els pocs es-
pais de la vida que queden en mans públiques.

Atès que això fa que sovint la prestació del servei depengui de la rendibilitat eco-
nòmica i que la recerca del benefici privat sigui el principal rector en la prestació i la 
planificació de la gestió dels serveis públics i no pas els drets i les necessitats de la co-
munitat, fet que afecta directament a la universalitat, la qualitat del servei, la sostenibi-
litat i a les condicions laborals de les treballadores que el presten.

Atès que la normativa vigent és un instrument que fomenta la gestió indirecta i 
posa grans obstacles als processos d’internalització fet que provoca que els poders 
adjudicadors, en especial els ajuntaments, es trobin molt limitats entre d’altres, per 
la «Ley de Racionalización y sostenibilidad de la administración Local» que exigeix 
des d’una perspectiva mercantilista, estudis complexos sobre la sostenibilitat finan-
cera i l’eficiència econòmica o per les successives Lleis de Pressupostos Generals de 
l’Estat que imposen condicionants importants relacionats amb les taxes de reposició.

Atès que l’externalització de la gestió de serveis públics, representa sobrecostos 
importants per l’administració i és una font de corrupció –recordem que el 2017, 
el 50% de les investigacions de l’oficina antifrau varen tenir com a matèria objecte 
d’investigació la contractació pública.

Atès que l’exercici de les potestats de direcció, inspecció i sanció, és irrenunci-
able per part de l’administració, de tal manera que la seva omissió o el seu exercici 
incorrecte poden donar lloc a responsabilitat administrativa si causa una lesió a ter-
cers o a la pròpia administració, tal i com es dedueix del que preveu la disposició 
addicional dinovena del Text refós de la Llei de contractes del sector públic en rela-
ció amb el que estableix el Títol X de la llei 30/1992, de 26 de novembre i el Reial 
Decret 429/1993, de 26 de març.

Atès que actualment no hi ha mitjans materials per exercir aquest poder de con-
trol, seguiment i fiscalització que tenen l’obligació d’exercir tots els poders adjudi-
cadors.

Atès que la gestió, provisió i titularitat 100% pública dels serveis públics acom-
panyada d’un estricte control per part de l’administració, la participació de les treba-
lladores i les usuàries, la gestió democràtica i transparent i una planificació centrada 
en els interessos, els drets i les necessitats de la comunitat i no en el benefici econò-
mic és sinònim d’universalitat, qualitat i equitat en la prestació dels serveis públics.
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Atès que al Principat de Catalunya, la contractació pública suposa al voltant del 
20% del PIB i que aquests recursos destinats a la prestació de serveis mitjançant la 
gestió 100% pública, ens permetrien: 

• Afavorir una estructura productiva autocentrada deixant de comprar a empre-
ses que evadeixen i eludeixen impostos, deixant de treballar amb empreses que no 
respecten els drets fonamentals i promouen l’explotació infantil arreu del món.

• Impulsar polítiques d’ocupació que permetin millorar sensiblement les condi-
cions laborals de les treballadores.

• Negar la primacia de la ideologia de la competència de mercat, basada en la 
disminució de costos laborals.

• Desenvolupar polítiques feministes, que a través dels serveis públics, socialit-
zin treballs de cura, envelliment i dependència, treballs que sense serveis públics 
que posin al centre la vida i no els beneficis, es carreguen sobre les espatlles de les 
dones.

Per tot això, el Parlament de Catalunya: 
1. Es compromet a impulsar la creació d’una Comissió d’Estudi sobre l’Enforti-

ment del Sector Públic que treballi: 
a. En l’anàlisi de la situació dels serveis públics a Catalunya, les conseqüències 

econòmiques de les externalitzacions i les privatitzacions, i les possibilitats sobre 
la internalització de la gestió dels serveis públics, així com sobre el blindatge dels 
mateixos.

b. En l’anàlisi de l’oportunitat i les possibilitats d’un pla d’internalitzacions dels 
serveis públics externalitzats o privatitzats.

c. En la possibilitat d’impulsar una oficina que tingui la finalitat de facilitar l’as-
sessorament, els recursos oportuns i l’acompanyament necessari als poders adju-
dicadors, en especial als ajuntaments, en els processos d’internalització de serveis 
públics.

d. En la possibilitat de crear d’un observatori independent de control del compli-
ment dels contractes per part de les empreses concessionàries que asseguri el cor-
recte desenvolupament de l’exercici de les potestats de direcció, inspecció i sanció, 
que tenen l’obligació d’exercir els poders adjudicadors.

e. En fer l’acompanyament necessari a l’Associació Economia Social Catalunya 
(AESCAT) que a dia d’avui està elaborant el document de bases per la llei d’Econo-
mia Social i Solidària de Catalunya.

2. Insta el Govern de la Generalitat a recuperar la gestió directa dels serveis pú-
blics, en especial els relacionats amb l’Educació, la Sanitat, els serveis socials i els 
subministraments bàsics així com tots aquells necessaris pel desenvolupament de la 
vida, per la via directa.

3. Insta el Govern de la Generalitat a que en els casos que de forma absolutament 
excepcional i en base a un criteri de satisfacció dels interessos i drets de la comu-
nitat es pugui justificar de forma rigorosa i fonamentada que la millor via no és la 
prestació directa, a apostar per una fórmula de gestió no contractual sempre fora de 
la concurrència del mercat.

4. Insta el Govern de la Generalitat a no prorrogar cap contracte més que suposi 
per l’adjudicatària un benefici econòmic directe o indirecte per la gestió o provisió 
d’un servei públic.

5. Insta el Govern Català a que retiri el projecte de Llei de Contractes de Serveis 
a les Persones fins l’aprovació, en seu parlamentària, d’una iniciativa legislativa que 
reguli de forma integral els serveis a les persones, blindi la no externalització dels 
serveis públics, relegui les figures no contractuals a casos taxats i excepcionals, i es-
tableixi la contractació pública com una fórmula residual de gestió de serveis

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2019
Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada, SP CUP-CC



plE 45
11 de desembre de 2019

Dossier 40

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53429 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 10.12.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 53429)

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 la gestió dels serveis 
públics (tram. 302-00170/12).

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

1. Es compromet a impulsar la creació d’una Comissió d’Estudi sobre l’Enforti-
ment del Sector Públic que treballi: 

a. En l’anàlisi de la situació dels serveis públics a Catalunya, les conseqüències 
econòmiques de les externalitzacions i les privatitzacions, i les possibilitats sobre 
la internalització de la gestió dels serveis públics, així com sobre el blindatge dels 
mateixos en aquells casos que millorin la qualitat i l’eficiència dels serveis prestats. 

b. En l’anàlisi d’oportunitats i les possibilitats d’un pla d’internalitzacions dels 
serveis públics externalitzats o privatitzats. 

c. En la possibilitat d’impulsar una oficina que tingui la finalitat de facilitar l’as-
sessorament, els recursos oportuns i l’acompanyament necessari als poders adju-
dicadors, en especial als ajuntaments, en els processos d’internalització de serveis 
públics.

d. En la possibilitat de crear d’un observatori independent de control del compli-
ment dels contractes per part de les empreses concessionàries que asseguri el cor-
recte desenvolupament de l’exercici de les potestats de direcció, inspecció i sanció, 
que tenen l’obligació d’exercir els poders adjudicadors. 

e. En fer l’acompanyament necessari a l’Associació Economia Social Catalunya 
(AESCAT) que a dia d’avui està elaborant el document de bases per la llei d’Econo-
mia Social i Solidària de Catalunya

f. En l’anàlisi de l’impacte de la insuficiència de recursos públics en la prestació 
de serveis públics als ciutadans de Catalunya.

g. En la necessitat d’impulsar l’avaluació de les polítiques públiques i la revisió 
de la despesa per millorar l’assignació dels recursos públics.

h. En garantir la qualitat dels serveis de titularitat pública amb independència 
de la forma de gestió.

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

2. Insta el Govern de la Generalitat a recuperar la gestió directa dels serveis pú-
blics, en especial els relacionats amb l’Educació, la Sanitat, els serveis socials i els 
subministraments bàsics així com tots aquells necessaris pel desenvolupament de la 
vida,per la via directa en aquells casos que es demostri que es millorarà la qualitat 
i l’eficiència de la prestació del servei.
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Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3. 

3. Insta el Govern de la Generalitat a que, en els casos que de forma absoluta-
ment excepcional i en base a un criteri de satisfacció dels interessos i drets de la 
comunitat es pugui justificar de forma rigorosa i fonamentada que la millor via no 
és la prestació directa, a apostar per una fórmula de gestió no contractual com la 
concertació social o la cooperació interadministrativa, i subsidiàriament per mitjà 
de la contractació pública estratègica basada en criteris de qualitat i d’atenció a les 
persones i als col·lectius més vulnerables sempre fora de la concurrència del mercat.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5. 

5. Insta el Govern de la Generalitat a desenvolupar, en els casos en què s’hagi 
d’utilitzar la gestió indirecta del servei públic, una utilització estratègica dels me-
canismes de concertació i de contractació, amb l’aprovació de normatives que, tot 
respectant els principis de lliure concurrència, els regulin per a:

a. Garantir la qualitat en la provisió del servei independentment de qui el presti.
b. Impulsar el desenvolupament d’una economia social més responsable, demo-

cràtica, sostenible, feminista i justa.
c. Fiscalitzar la prestació indirecta de serveis, assegurant-se que cap empresa, 

organització o entitat no es lucra indegudament a costa dels drets de la ciutadania o 
e les condicions laborals del personal que presta aquests serveis.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De addició d’un nou punt 6. 

6. A aprovar definitivament el Projecte de Llei de contractes de serveis a les per-
sones, actualment en fase de debat de les esmenes en ponència, tant aviat com sigui 
possible, per tal de poder posar a disposició de les diverses administracions públi-
ques catalanes una eina per millorar la qualitat dels serveis prestats sota règim de 
contractació, a través d’atorgar més pes als criteris de qualitat i menys pes al criteri 
econòmic.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas Eduard Pujol i Bonell

Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat
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Punt 25 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la limitació dels 
drets digitals
302-00171/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 52933 / Admissió a tràmit: Mesa del parlament, 03.12.2019

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 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la limitació dels drets 
digitals (tram. 300-00202/12).

Moció
El Govern espanyol va aprovar, el passat 31 d’octubre, el Reial Decret Llei 

14/2019, pel que s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matè-
ria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.

Un Reial Decret Llei aprovat per un govern en funcions, en campanya electo-
ral, i amb deslleialtat institucional, atès que no s’havia anunciat ni debatut en cap 
comissió bilateral ni multilateral. L’esmentat Reial Decret Llei ha estat convalidat 
finalment per la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats, mentre es trobava 
dissolt, impossibilitant que els grups parlamentaris hagin pogut introduir-hi modi-
ficacions.

Aquest Reial Decret Llei ha estat qualificat d’inconstitucional i de mesura d’estat 
d’excepció digital per diferents grups parlamentaris d’àmbit estatal i associacions i 
entitats en defensa d’internet. Es tracta del trasllat a l’àmbit digital de la «llei mor-
dassa», ja que habilita al Govern espanyol a poder tancar pàgines web o intervenir 
les comunicacions dels ciutadans, entitats o empreses sense ordre judicial i per mo-
tius d’ordre públic, cosa que situa a la democràcia espanyola fora dels estàndards 
europeus i l’apropa al model digital de països com la Xina, Iran o Turquia pel que 
fa a la defensa dels drets fonamentals dels seus ciutadans.

El Govern espanyol de Pedro Sánchez, amb aquest Reial Decret Llei, aplica a 
Catalunya un 155 digital, un 155 per la porta del darrera. Una mesura que avança en 
el procés de re-centralització i intervenció de l’Estat i que té el seu precedent en la 
LOAPA, que significa la fi de les competències digitals de les autonomies.

Aquest Reial Decret Llei, més enllà d’una restricció en els drets i llibertats fo-
namentals és un fre a la innovació i a l’economia digital, en tant que prohibeix a les 
admnistracions públiques el desplegament de serveis utilitzant determinades tecno-
logies digitals avançades.

Per tot això, el Govern de la Generalitat ha anunciat una ofensiva jurídica, polí-
tica i internacional a tots els nivells i instàncies amb l’objectiu de defensar els drets 
fonamentals de la ciutadania així com les competències de la Generalitat de Catalu-
nya. En conseqüència, el Govern de la Generalitat ja ha demanat informe al Consell 
de Garanties Estatutàries previ a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat 
davant del Tribunal Constitucional. També ha iniciat converses amb altres adminis-
tracions per articular un front comú per defensar les competències de les comunitats 
autònomes i ha iniciat el procés per denunciar a les institucions europees la vulne-
ració de reglaments i directives de la mateixa UE.

Per aquest motiu: 
1. El Parlament de Catalunya condemna i denuncia la vulneració de drets i lli-

bertats fonamentals de la ciutadania que suposa l’aprovació del Reial Decret Llei 
14/2019.
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2. El Parlament reafirma el seu compromís amb la Carta Catalana de Drets i 
Responsabilitats Digitals expressat ja pel Ple d’aquesta cambra en l’aprovació per 
àmplia majoria de la Moció 117/XII.

3. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport al Govern de la Generalitat 
per tal que activi tots els mecanismes legals i polítics que siguin necessaris per a la 
defensa dels drets fonamentals de la ciutadania, de les competències de la Generali-
tat de Catalunya així com de la innovació digital com a motor de la nova economia.

4. El Parlament de Catalunya exigeix la derogació immediata del Reial Decret 
llei 14/2019.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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