
PLE
DOSSIER

Sessió 30, dimecres 8 de maig de 2019

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral.

2. Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 
31 de juliol de 2018. Tram. 237-00003/12. Mesa ampliada. Presentació i votació de 
l’informe (informe: BOPC 325, 22).

3. Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 
31 de desembre de 2018. Tram. 237-00004/12. Mesa ampliada. Presentació i votació 
de l’informe (informe: BOPC 325, 23).

4. Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Na-
cional de la Cultura i de les Arts. Tram. 202-00047/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lec-
tura única davant el Ple* (text presentat: BOPC 261, 22).

5. Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesu-
res fiscals i administratives. Tram. 202-00041/12. Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 249, 31).

6. Proposició de llei de mesures fiscals amb relació a l’impost de transmissions patri-
monials i actes jurídics documentats. Tram. 202-00051/12. Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat 
(text presentat: BOPC 273, 19).

7. Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 
202-00055/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Repu-
blicà. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 297, 191).

8. Interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres especials de treball. Tram. 
300-00124/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les vulneracions del dret de vot dels ciutadans a l’ex-
terior. Tram. 300-00127/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre el millorament de la gestió de la desaparició de per-
sones i del suport a llurs familiars. Tram. 300-00123/12. Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la fibra òptica. Tram. 300-
00126/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la seguretat als pobles i les ciutats. Tram. 300-
00131/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral. Tram. 300-00125/12. Yolanda 
López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

* En cas que s’acordi que aquest punt es tramiti en lectura única, les esmenes a la totalitat i les esmenes a l’ar-
ticulat es debatran, si escau, en un sol acte i seguint els criteris acordats per la Mesa del Parlament, en la sessió  
del 7 de maig de 2019, pel que fa als terminis de presentació i als temps d’intervenció.
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14. Interpel·lació al Govern sobre el reconeixement del treball de cures i la regularit-
zació del sector. Tram. 300-00128/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la política de reconeixements i condecoracions. 
Tram. 300-00129/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Subs-
tanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre la mobilitat en el territori. Tram. 300-00130/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local. Tram. 302-
00095/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cooperació amb l’Admi-
nistració local. Tram. 302-00098/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva relació amb els go-
verns locals. Tram. 302-00100/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari i els ser-
veis d’emergències. Tram. 302-00096/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’europeisme. Tram. 302-
00097/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regulació dels arrenda-
ments urbans en el dret civil de Catalunya. Tram. 302-00099/12. Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 8 DE MAIG DE 2019, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el funcionament dels 

serveis sanitaris. Tram. 310-00163/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació de la Ge-
neralitat amb els ens locals. Tram. 310-00164/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació de la Llei 
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania. Tram. 310-00160/12. 
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substan-
ciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya. Tram. 310-00161/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les reivindicacions 
sindicals i de la comunitat educativa per al curs 2019-2020. Tram. 310-00162/12. 
Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels clubs 
nàutics de platja. Tram. 310-00167/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a aju-
dar els municipis davant dels riscos ambientals. Tram. 310-00168/12. Albert Batet i 
Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de su-
port als governs locals. Tram. 310-00169/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament del 
decret de territorialització del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Tram. 310-
00165/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de me-
mòria històrica. Tram. 310-00166/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari 
Republicà. 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. 317-00094/12. 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. 317-00095/12. 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. 317-00093/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00096/12. 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. 317-00097/12. Albert Batet i Canadell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00092/12. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.
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Informe sobre compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2018 a 31.07.2018. Estat d’execució

Capítol Article

   Pressupost    

definitiu (PD)  Autoritzacions Disposicions

Obligacions  

reconegudes (OR) % OR s/ PD

1 10 7.077.649,10 3.972.101,77 3.972.101,77 3.972.101,77

11 793.900,74 439.225,38 439.225,38 439.225,38

12 15.283.788,05 9.309.503,52 9.309.503,52 9.309.503,52

15 55.000,00 48.284,27 48.284,27 48.284,27

16 4.143.683,27 2.381.861,94 2.381.861,94 2.381.861,94

17 672.094,24 755.910,80 755.910,80 755.910,80

Resultat 28.026.115,40 16.906.887,68 16.906.887,68 16.906.887,68 60,33%

             

2 20 399.982,12 385.491,17 385.491,17 200.871,70

21 1.466.932,27 1.288.156,98 1.288.156,98 532.590,85

22 3.803.633,66 2.535.425,51 2.535.425,51 1.316.299,70

23 4.046.900,00 2.527.962,55 2.527.962,55 2.527.962,55

24 633.000,00 421.979,62 421.979,62 43.260,86

Resultat 10.350.448,05 7.159.015,83 7.159.015,83 4.620.985,66 44,65%

             

4 48 18.655.188,45 11.551.188,44 11.551.188,44 11.551.188,44

Resultat 18.655.188,45 11.551.188,44 11.551.188,44 11.551.188,44 61,92%

             

6 61 609.550,00 431.721,40 431.721,40 210.122,71

62 1.720.095,07 1.320.624,45 1.320.624,45 724.722,16

64 60.000,00 32.591,94 32.591,94 22.415,54

65 90.000,00 33.731,31 33.731,31 33.731,30

67 36.500,00 13.286,42 13.286,42 13.125,83

68 131.000,00 12.810,88 12.810,88 12.810,88

Resultat 2.647.145,07 1.844.766,40 1.844.766,40 1.016.928,42 38,42%

             

8 83 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Resultat 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Resultat 59.688.896,97 37.461.858,35 37.461.858,35 34.095.990,20 57,12%

Punt 2 | Presentació i votació de l’informe

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya 
en data del 31 de juliol de 2018
237-00003/12

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 30 d’abril de 2019, d’acord amb els 

articles 37.3.h i 4 del Reglament del Parlament, i 139 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors, aprova l’informe i acorda d’elevar al Ple el compliment del pressu-
post de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de juliol de 2018 (tram. 
237-00003/12).

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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Punt 3 | Presentació i votació de l’informe

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya 
en data del 31 de desembre de 2018
237-00004/12

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 30 d’abril de 2019, d’acord amb els 

articles 37.3.h i 4 del Reglament del Parlament, i 139 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors, aprova l’informe i acorda d’elevar al Ple el compliment del pressupost 
de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de desembre de 2018 (tram. 
237-00004/12).

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Informe sobre compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2018 a 31.12.2018. Estat d’execució

Capítol Article

   Pressupost   

definitiu (PD)  Autoritzacions Disposicions

Obligacions  

reconegudes (OR) % OR s/ PD

1 10 7.503.899,10 7.373.145,61 7.373.145,61 7.373.145,61  

  11 813.900,74 727.600,86 727.600,86 727.600,86  

  12 15.723.788,05 15.579.071,80 15.579.071,80 15.579.071,80  

  15 105.000,00 98.901,63 98.901,63 98.901,63  

  16 4.178.683,27 4.213.661,61 4.213.661,61 4.213.661,61  

  17 752.094,24 1.010.359,80 1.010.359,80 1.010.359,80  

Resultat 29.077.365,40 29.002.741,31 29.002.741,31 29.002.741,31 99,74%

             

2 23 3.741.100,00 3.701.421,40 3.701.421,40 3.701.421,40  

  20 399.982,12 392.913,43 392.913,43 385.943,52  

  21 1.341.932,27 1.341.551,79 1.341.551,79 1.052.981,17  

  22 3.868.633,66 3.483.173,86 3.483.173,86 3.328.859,62  

  23 80.800,00 80.485,49 80.485,49 80.485,49  

  24 293.000,00 243.769,82 243.769,82 120.499,95  

Resultat 9.725.448,05 9.243.315,79 9.243.315,79 8.670.191,15 89,15%

             

4 48 18.328.938,45 18.274.188,44 18.274.188,44 18.274.188,44  

Resultat 18.328.938,45 18.274.188,44 18.274.188,44 18.274.188,44 99,70%

             

6 61 509.550,00 431.721,40 431.721,40 368.403,28  

  62 1.720.095,07 1.327.922,74 1.327.922,74 1.280.007,62  

  64 60.000,00 43.539,47 43.539,47 43.539,47  

  65 90.000,00 47.330,50 47.330,50 47.330,49  

  67 36.500,00 21.269,63 21.269,63 21.109,04  

  68 131.000,00 34.288,38 34.288,38 34.288,38  

Resultat 2.547.145,07 1.906.072,12 1.906.072,12 1.794.678,28 70,46%

             

8 83 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00  

Resultat 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%

Resultat   59.688.896,97 58.436.317,66 58.436.317,66 57.751.799,18 96,75%
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Punt 4 | Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en 
lectura única davant el Ple

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
202-00047/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 28722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent, i 
sol·liciten que, d’acord amb l’article 138 del Reglament de la Cambra, es tramiti pel 
procediment de lectura única.

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Exposició de motius
Després d’un ampli debat seguit d’un important consens polític, el Parlament de 

Catalunya va aprovar la Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts (CoNCA). La creació del CoNCA va significar una fita important 
a l’hora d’articular la política cultural a Catalunya.

La Llei del CoNCA va ser modificada, especialment en aspectes funcionals i 
competencials, a través de la Llei 11/2011, de 29 de setembre, de reestructuració del 
sector públic per a agilitar l’activitat administrativa i les Lleis de mesures fiscals i 
financeres de 2014 i 2015.

Mitjançant les Resolucions 360/VIII i 641/IX, del Parlament de Catalunya, varen 
ser nomenats els 7 membres del Plenari del CoNCA. El 21 de juliol de 2016 va finir 
el mandat de quatre membres del Plenari del CoNCA, un dels quals va renunciar 
al càrrec el 17 de desembre de 2018. Els tres restants exerceixen actualment el càr-
rec en funcions, pendents de la seva renovació per cinc anys més com a màxim o la 
presa de possessió de nous membres.

El 3 de desembre de 2014 havia presentat la renúncia un altre membre del Plena-
ri i el 21 de gener de 2019 varen finir el mandat els altres dos membres del Plenari, 
sense que podessin ésser renovats per haver acabat el segon mandat.

A partir del 21 de gener de 2019, per tant, només queden en plenes funcions tres 
del set membres. Ens trobem, doncs, davant d’una circumstància insòlita no prevista 
a la Llei del CoNCA, situant el Consell en una situació jurídicament irregular que 
suposa una alteració de les condicions exigides pels articles 6 i 8 de la Llei 6/2008, 
que garanteixen el funcionament de l’ens i l’exercici de les responsabilitats que el 
Parlament de Catalunya li va encomanar.

Aquesta situació irregular afecta el quòrum necessari per adoptar acords vàli-
dament pel Plenari, ja que d’acord amb l’article 8 c) de la Llei del CoNCA, per a la 
constitució vàlida del Plenari és necessària la presència de quatre dels seus mem-
bres, com a mínim, inclosa la presidència.

Es fa necessari, doncs, addicionar un apartat 3 a l’article 11 de la Llei 6/2008, del 
13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, per preveure que els 
membres del Plenari del CoNCA que cessin en el càrrec per expiració del mandat, 
puguin continuar exercint les seves funcions fins a la presa de possessió dels nous 
membres. Així mateix s’introdueix una disposició transitòria per tal que, excepcio-
nalment, els membres que han exhaurit el seu mandat a 21 de gener de 2019 puguin 
continuar exercint el seu càrrec en funcions.



PlE 30
8 de maig de 2019

Dossier 8

I per evitar que aquest supòsit s’allargui excessivament en el temps, també es fa 
necessari modificar l’apartat 3 de l’article 6 per tal de preveure un termini màxim 
perquè el President de la Generalitat elevi la proposta de membres del Consell al 
Parlament.

Proposició de llei

Article 1. De modificació de l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 6/2008
Es modifica l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 6/2008, que resta redactat de la 

manera següent: 
«Article 6. Plenari
[...]
3. La Presidència de la Generalitat ha d’elaborar la proposta de llista de mem-

bres del Consell. Els representants dels sectors culturals han de fer arribar propostes 
perquè puguin ésser preses en consideració. La Presidència de la Generalitat, en el 
termini màxim de 10 dies des del cessament dels membres del Consell per qualsevol 
de les causes previstes a l’article 11, eleva la proposta de llista al Parlament. El Par-
lament ha d’acceptar o rebutjar la totalitat de la llista per majoria absoluta en una 
primera votació o per majoria simple en una segona votació.

[...]

Article 2. D’addició d’un apartat 3 a l’article 11 de la Llei 6/2008
S’addiciona un apartat 3 a l’article 11 de la Llei 6/2008, que resta redactat de la 

manera següent: 
«Article 11. Cessament 
[...]
3. En cas d’extinció del mandat, els membres del Plenari amb el mandat exhaurit 

continuaran en el càrrec en funcions fins que siguin elegits els següents membres».

Disposició Transitòria
Excepcionalment, els membres que han exhaurit el seu mandat el 21 de gener de 

2019 podran continuar exercint el seu càrrec en funcions, d’acord amb el previst a 
l’apartat 3 de l’article 11, mentre no siguin elegits els nous membres de conformitat 
amb el procediment de l’article 6.

Disposició Final primera. Habilitació pressupostària
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als Pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició Final segona. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP PSC-Units

SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT DE LECTURA ÚNICA

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 28722).
D’acord amb l’article 138.2 del Reglament, s’admet a tràmit la sol·licitud de trami-
tació en lectura única, es deixa sense efecte l’Acord d’assignació a la comissió cor-
responent i d’obertura del termini d’esmenes a la totalitat i s’acorda traslladar-la a la 
Junta de Portaveus perquè proposi al Ple, si escau, la seva tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 25.02.2019.
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Punt 5 | Debat de totalitat 

Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives
202-00041/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 27041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 249, pàgina 31, del 
31 de gener de 2019.
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Punt 6 | Debat de totalitat i votació de les esmenes

Proposició de llei de mesures fiscals amb relació a l’impost de 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
202-00051/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 30449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 273, pàgina 19, del 
28 de febrer de 2019.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 32879; 36579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 32879)

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totali-
tat a la Proposició de llei de mesures fiscals amb relació a l’impost de transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats (tram. 202-00051/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 36579)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet 

i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de mesures fiscals amb relació 
a l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (tram. 202-
00051/12).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus
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Punt 7 | Debat de totalitat 

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

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC

Reg. 34168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.03.2019

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 297, pàgina 191, 28 
de març de 2019.



PLE
DOSSIER

Sessió 30, dimecres 8 de maig de 2019

Segona part

Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local
302-00095/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 37028, 37110 i 37341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par·

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·
lació al Govern sobre el món local (tram. 300·00114/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Promoure una nova Llei de Governs Locals per desenvolupar les previsions 

estatutàries, clarificar les competències i impulsar un nou sistema de finançament 
local, mitjançant la Llei d’Hisendes Locals, que es regeixi pels principis de suficièn·
cia de recursos, equitat, autonomia i responsabilitat fiscal.

En l’àmbit de l’educació: 
2. Reconèixer la obligació de pagar les subvencions als 36 ajuntaments catalans 

que van presentar una reclamació pel deute contret, pendent d’abonar, per la gestió 
del servei de les escoles bressol del municipi, tal i com estableix la sentència del 
TSJC de gener de 2018.

3. Acordar i presentar, abans de l’inici del proper curs 2019·2020, un calenda·
ri de restitució de les partides destinades al foment i al funcionament de les llars 
d’infants municipals no retornades als ajuntaments des de 2012, que no hagin estat 
substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials, i actuar amb lleialtat 
institucional i transparència.

4. Habilitar els recursos necessaris per les escoles bressol municipal que incor·
porin una nova línia a mig curs escolar, per adaptar·se a les necessitats de la població.

5. Ampliar la oferta pública de FP, especialment de FP dual, d’acord amb les ne·
cessitats formatives del territori, garantint·ne la gratuïtat.

En l’àmbit de la salut: 
6. Presentar, per la seva convalidació en el Ple del Parlament, un decret llei 

d’accessi bilitat al sistema sanitari, que permeti abordar la problemàtica de les llistes 
d’espera, i establir temps d’espera garantits, i vetlli per l’equitat territorial.
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7. Dotar amb els recursos necessaris, un pla xoc per reduir el volum de les llistes 
d’espera quirúrgiques, de proves diagnòstiques, i de visita a especialistes.

8. Recuperar els serveis d’atenció continuada en els Centres d’Atenció Primària, 
que van reduir serveis per efecte de les retallades, així com reobrir i dotar de pro·
fessionals els ambulatoris municipals tancats.

9. Presentar el pla de contingència per reforçar i dotar als municipis turístics del 
serveis necessaris durant el període estival.

En l’àmbit dels serveis socials: 
10. Habilitar la partida necessària als pressupostos de la Generalitat de Catalu·

nya per a la construcció de noves residències, centres de dia i pisos tutelats de titula·
ritat pública d’acord amb les necessitats existents a tot el territori de Catalunya.

11. Atorgar 3500 noves Prestacions Vinculades a Residència (PEV’S), amb l’ob·
jectiu de reduir, durant aquest any, la llista d’espera actual de persones que tenen el 
dret reconegut a una plaça residencial.

12. Garantir als ajuntaments el funcionament dels Centres Especials de Treball i 
d’educació especial. Donar compliment de forma immediata del pagament del 50% 
i el 55% des Salari Mínim Interprofessional a les persones amb discapacitat física i 
amb especials dificultats, corresponentment, que treballen als Centres Especials de 
Treball, tal i com s’ha acordat i es finançarà via Conferència Sectorial de Treball.

13. Aprovar la realització d’una auditoria independent sobre la implementació de 
la Renda Garantia de Ciutadania tenint en compte la gravetat de la situació i la ur·
gència de complir plenament la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida 
de ciutadania.

14. Donar compliment als sol·licitants de la Renda Garantida de Ciutadania dins 
el termini que estableix la pròpia llei. Els ajuntaments són l’administració que més 
queixes rep dels seus ciutadans i ciutadanes.

En l’àmbit de l’habitatge: 
15. Concertar amb el món local l’estratègia per lluitar contar els problemes de 

l’habitatge: 
a. Consensuant les modificacions legislatives que es facin.
b. Dotant de recursos l’administració local, que ha d’atendre les situacions més 

crítiques en matèria d’habitatge, per tal que les accions que se’ls encarreguin tinguin 
una contraprestació econòmica.

c. Recolzant de manera especial, i per tant, treballant conjuntament amb els mu·
nicipis, la lluita contra els habitatges buits i ocupats sense títol habilitant. Creant, 
de forma urgent, la taula interdepartamental que ha de coordinar la lluita contra 
aquests problemes.

En l’àmbit de la seguretat: 
16. Incrementar el nombre de Mossos d’Esquadra, mitjançant la convocatòria de 

noves promocions, que permetin arribar al nombre acordat per la Junta de Seguretat 
de Catalunya.

17. Garantir que les noves promocions de Mossos d’Esquadra que hagin complert 
ja el curs de formació, s’incorporin a Seguretat Ciutadana, a patrullatge preventiu, 
per lluitar contra l’increment de fets delictius sobre tot de robatoris en domicili.

18. Per tal de facilitar la reposició de Policies Locals, molt afectades pel decret 
de jubilacions anticipades, crear un curs específic a l’Institut de Seguretat Publica 
de  Catalunya, amb ensenyaments descentralitzats, que permeti la seva ràpida in·
corporació als municipis i en qualsevol cas assegurar la incorporació dels efectius 
al juny del 2020.

19. Posar els recursos econòmics necessaris per invertir en equipament, equips, 
vestimenta i manteniment dels materials imprescindibles pel bon funcionament del 
cos de Bombers.
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20. Dotar més recursos per a l’administració de justícia i les unitats específiques 
dels Mossos d’Esquadra per lluitar contra les agressions sexuals i violències mas·
clistes.

21. Facilitar als municipis la instal·lació de càmeres de vídeo vigilància, com ele·
ments de prevenció passiva per facilitar la dissuasió, i lla identificació. 

En l’àmbit del PUOSC: 
22. Exigir el desenvolupament i posada en marxa de forma immediata, dels pro·

grames de cooperació amb els ens locals del nostre territori encaminats al progrés i 
l’equilibri territorial, dels quals el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 
esdevé l’eina principal de cooperació de la Generalitat amb els ens locals per assolir 
la construcció d’equipaments i serveis que eviten la despoblació i fomenten l’equi·
libri territorial.

23. Realitzar de forma urgent una convocatòria de PUOSC per tal de fer front a 
les inversions de manteniment i serveis (clavegueram, col·lectors aigües residuals, 
etc.) dels ajuntaments de Catalunya.

24. Aprovar un Pla de xoc de Camins anual, amb una dotació suficient per fer 
front a les necessitats dels diversos camins públics existents.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC·

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37648, 37681, 37684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 37648)

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla·
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre el món local (tram. 302·00095/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un subpunt 15.d

15.d) Fer les gestions necessàries davant el govern de l’Estat per a limitar els in-
crements de preus de lloguer a zones de forta demanda residencial acreditada.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 18

18. Per tal de facilitar la reposició de Policies Locals, molt afectades pel decret 
de jubilacions anticipades, crear un curs específic a l’Institut de Seguretat Publica de 
Catalunya i garantir places necessàries per a tots els candidats i candidates amb en·
senyaments descentralitzats, que permetin la seva ràpida incorporació als municipis 
i en qualsevol cas assegurar la incorporació dels efectius al Juny del 2020.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 23

23. Realitzar de forma urgent una convocatòria de PUOSC per tal de fer front a 
les inversions de manteniment i serveis (clavegueram, col·lectors aigües residuals, 



PlE 30
8 de maig de 2019

Dossier 4

etc.) dels ajuntaments de Catalunya, vetllant per la inclusió de criteris de sostenibi-
litat ambiental i participació comunitària.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 37681)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es·
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local (tram. 
302·00095/12).

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

1. Promoure una nova Llei de Governs Locals i de Finançament Local, mitjan-
çant el Consell de Governs Locals, i amb el consens de les entitats municipalistes, 
un cop s’hagin constituït els nous ens locals sorgits de les eleccions municipals.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Treballar per assolir un acord en el marc de la Comissió Mixta, el més aviat 
possible, per trobar fórmules per la restitució de les partides destinades al foment i 
al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als ajuntaments des 
de 2012, que no hagin estat substituïdes per les subvencions de les diputacions pro-
vincials, i actuar amb lleialtat institucional i transparència.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 4

4. Estudiar Habilitar la dotació de recursos necessaris per les escoles bressol 
municipals que incorporin una nova línia a mig curs escolar, per adaptar·se a les 
necessitats de la població.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió al punt 6

6. Presentar, per la seva convalidació al Ple del Parlament, un decret d’accessibi·
litat al sistema sanitari, que permeti abordar la problemàtica de les llistes d’espera, 
i establir temps d’espera garantits, i vetlli per l’equitat territorial.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

7. Elaborar un pla d’acció per reduir el volum de les llistes d’espera quirúrgiques, 
de proves diagnòstiques, i de visita a especialistes.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8

8. Garantir els serveis d’atenció continuada d’Atenció Primària al conjunt de la 
població de Catalunya.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 9

9. Garantir que Presentar el pla de contingència per reforçar i dotar als els muni·
cipis turístics disposin dels recursos serveis necessaris durant el període estival per 
atendre els pacients.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10

10. Habilitar la partida necessària als pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya per a garantir la dotació de places necessàries en residències, centres de dia i 
pisos tutelats de titularitat pública d’acord amb les necessitats existents a tot el ter-
ritori de Catalunya.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 12

12. Donar compliment quan estigui legalment establert, i que l’Estat hagi fet 
l’aportació econòmica a la que està obligat per tal de garantir-ho, el pagament del 
50% i el 55% del Salari Mínim Interprofessional a les persones amb discapacitat 
física i amb especials dificultats, corresponentment, que treballen als Centres Espe-
cials de Treball.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 13

13. Aprovar la realització d’un informe extern al Departament sobre la imple-
mentació de la Renda Garantida de Ciutadania.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 15

15. Concertar amb el món local l’estratègia per lluitar contra els problemes de 
l’habitatge a partir de l’aprovació del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Cata-
lunya i les línies d’actuació i objectiu que defineixi: 

a. Consensuant Mantenint i potenciant la via del consens en les modificacions 
legislatives que es facin.

b. Dotant, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, de recursos de l’admi·
nistració local, que ha d’atendre les situacions més crítiques en matèria d’habitatge, 
per tal que les accions que se’ls encarreguin tinguin una contraprestació econòmica.

c. Recolzant de manera especial, i per tant, treballant conjuntament continuant 
el treball conjunt amb els municipis, la lluita contra els habitatges buits i ocupats 
sense títol habilitant. Creant, de forma urgent, la taula interdepartamental que ha de 
coordinar la lluita contra aquests problemes.



PlE 30
8 de maig de 2019

Dossier 6

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

17. Garantir que les noves promocions de Mossos d’Esquadra que hagin complert 
ja el curs de formació, s’incorporin a taques de seguretat ciutadana, a patrullatge 
preventiu, per lluitar contra l’increment de fets delictius sobre tot de robatoris en do·
micili o a qualsevol altra de les funcions competència del cos de Mossos d’Esqua-
dra i que tenen rellevància en la protecció de la seguretat pública, d’acord amb les 
necessitats operatives.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 18

18. Per tal de facilitar la reposició de Policies Locals, molt afectats pel decret de 
jubilacions anticipades, dissenyar un Curs de formació bàsica 2019-2020 per res-
pondre a la demanda de formació de la policia de Catalunya, perquè finalitzi el curs 
al mes de juny de 2020.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 20

20. Desenvolupar els instruments adequats per augmentar la qualitat de les in-
vestigacions contra les agressions sexuals i les violències masclistes, millorar els ins-
truments de prevenció i la qualitat d’atenció a les víctimes especialment en l’entorn 
d’oci a Catalunya.

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 22

22. Recuperar el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) que esdevé 
l’eina principal de cooperació de la Generalitat amb els ens locals per assolir la 
competitivitat territorial i l’impuls al reequilibri, la millora d’equipaments munici-
pals destinats a serveis públics, les infraestructures destinades a la generació i im-
puls de l’activitat i les accions de prevenció de riscs naturals.

Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió al punt 23

23. Realitzar de forma urgent una convocatòria de PUOSC per tal de fer front a 
les inversions de manteniment i serveis (clavegueram, col·lectors aigües residuals, 
etc.) dels ajuntaments de Catalunya.

Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 24

24. Aprovar un Pla de xoc de Camins anual, amb una dotació suficient per fer 
front a les necessitats de diversos camins públics existents, la concreció de la qual 
es farà efectiva amb l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 37684)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Munia Fernández·Jordán Celorio, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el món local (tram. 302·00095/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 3

3. Efectuar de forma immediata Acordar i presentar, en el termini de tres mesos, 
un calendari de pagament i de restitució dels saldos pendents per concepte del finan-
çament endarrerit de les partides destinades al foment i el funcionament de les llars 
d’infants municipals no retornades als ajuntaments des del 2012 i també d’aquelles 
que no hagin estat substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials, i 
actuar amb lleialtat institucional i transparència en el compliment dels terminis de 
pagament fixats.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació i addició del punt 6

6. Presentar, per la seva convalidació en el Ple del Parlament, un decret llei d’ac·
cessibilitat al sistema sanitari, que permeti abordar la problemàtica de les llistes 
d’espera, i establir temps d’espera garantits i que tingui un compromís de transpa-
rència mitjançant la publicació semestral de les llistes desglossades per centre i ti-
pus d’intervenció a la web del Servei Català de la Salut amb format de dades ober-
tes, i vetlli per l’equitat territorial. 

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació i addició del punt 11

11. Atorgar 3.500 noves Prestacions Vinculades a Residència (PEV’S), amb l’ob·
jectiu de reduir, durant aquest any, la llista d’espera actual de persones per a conse-
guir una plaça pública i que en l’actualitat supera les 18.400 persones que tenen el 
dret reconegut a una plaça residencial i poder activar les 5.000 places lliures que hi 
ha a Catalunya, en compliment de la prestació econòmica vinculada al servei, pre-
vista per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a les persones en situació de dependència, i garantir l’aplicació correc-
ta del Protocol de gestió i procediment d’elaboració del PIA (Programa Individual 
d’Atenció), en tots els casos.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació i addició de l’apartat a del punt 15

15.a. Consensuant les modificacions legislatives que es facin iniciant un procés 
de debat, consens i propostes per elaborar un nou Decret Llei amb el màxim consens 
i que suposi un avenç i la defensa de la garantia del dret a l’habitatge a Catalunya, 
garantint el compliment de les seves obligacions per part del Govern de la Generali-
tat i les aportacions pressupostàries que li corresponen als ajuntaments.
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Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació i addició del punt 17

17. Garantir que les noves promocions de Mossos d’Esquadra que hagin complert 
ja el curs de formació, s’incorporin a Seguretat Ciutadana, a patrullatge preventiu, 
per lluitar contra l’increment de fets delictius sobre tot de robatoris en domicili, i 
posant especial atenció a les urbanitzacions allunyades dels nuclis urbans dels mu-
nicipis.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació i addició del punt 21

21. Facilitar als municipis la instal·lació de càmeres de vídeo vigilància, com ele·
ments de prevenció passiva per facilitar la dissuasió, i la identificació, sobretot en 
aquells municipis que no disposen d’un cos de Policia Local, tal i com es va aprovar 
recentment en la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Cata-
lunya del Tribunal Superior de Justícia, mitjançant la signatura de convenis amb el 
Departament d’Interior.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De supressió i addició del punt 22

22. Dur a terme una nova convocatòria del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya) assignant-li una dotació pressupostària específica en el marc dels 
propers pressupostos, mantenint la Comissió de Valoració encarregada d’aplicar 
els criteris de selecció per a la línia d’inversions i manteniment, i de proposar a la 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya la planificació i formulació dels plans. 
La composició de la dita Comissió de Valoració haurà de ser paritària entre els re-
presentants de l’Administració de la Generalitat i els de les administracions locals.

Exigir el desenvolupament i posada en marxa de forma immediata, dels progra·
mes de cooperació amb els ens locals del nostre territori encaminats al progrés i 
l’equilibri territorial, dels quals el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 
esdevé l’eina principal de cooperació de la Generalitat amb els ens locals per assolir 
la construcció d’equipaments i serveis que eviten la despoblació i fomenten l’equi·
libri territorial.

Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 25

En l’àmbit de la ciutadania: 
25. Garantir el dret dels ciutadans a ser atesos i rebre totes les comunicacions 

oficials per part de les administracions locals en totes dues llengües cooficials, el 
català i l’espanyol, o en la llengua cooficial que triïn.

Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 26

En l’àmbit de la ciutadania: 
26. Reafirmar-se en el deure democràtic que aquelles formacions polítiques que 

donen suport de manera implícita o explícita a les accions que hagin desenvolupat 
o desenvolupi qualsevol organització terrorista o que refusin condemnar la violèn-
cia, no podran condicionar la formació de qualsevol govern en l’àmbit polític de les 
administracions locals.
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Esmena 10
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 27

En l’àmbit de la ciutadania: 
27. Garantir que tots els Governs locals que sorgeixin de les pròximes eleccions 

municipals del 26 de maig seran respectuosos i compromesos amb la neutralitat po-
lítica i ideològica dels edificis i l’espai públic, així com del mobiliari urbà.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Munia Fernández·Jordán Celorio, diputada, 

GP Cs
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Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cooperació 
amb l’Administració local
302-00098/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 37201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Dimas Gragera Velaz, diputat del Grup Par·

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so·
bre la cooperació amb l’Administració local (tram. 300·00119/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Efectuar de la manera més ràpida possible, mitjançant l’establiment d’un ca·

lendari efectiu i les mesures de transparència necessàries, el pagament del deute 
acumulat que manté actualment la Generalitat de Catalunya amb els ajuntaments, 
tant de l’exercici actual com dels anteriors, adquirint el compromís per part del Go·
vern de complir d’ara en endavant, sense més demora, amb els períodes de paga·
ment acordats amb el món local.

2. Adquirir el compromís inequívoc d’exercir plenament les seves competències 
que tenen vinculació amb l’àmbit local i de dotar·les de les partides pressupostà·
ries suficients, garantint d’aquesta manera que els veïns rebran uns serveis als quals 
 tenen dret i que els ajuntaments no hauran d’incórrer en despeses que no els corres·
ponen per no voler deixar desatesos els veïns.

3. Efectuar de forma immediata el pagament dels saldos pendents amb els ajun·
taments per concepte del finançament endarrerit de les escoles bressol i prendre el 
compromís de complir amb els terminis de pagament que s’hi fixin.

4. Realitzar una anàlisi per municipi i barris de la situació de les infraestruc·
tures, hospitals, centres educatius, centres d’atenció primària i altres equipaments 
compromesos i no executats i presentar, abans de tres mesos, un calendari d’execu·
ció i finançament per tal d’acomplir de la manera més ràpida possible amb la fina·
lització d’aquests compromisos.

5. Activar programes de finançament i cofinançament per tal d’iniciar plans d’ac·
tuació als municipis i als barris adreçats a la millora de l’urbanisme i les polítiques 
públiques d’atenció a la ciutadania.

6. Iniciar una anàlisi integral de la situació dels municipis i barris de Catalunya, 
utilitzant tècniques quantitatives i qualitatives i indicadors demogràfics, econòmics, 
urbanístics, educatius i socials, per tal d’obtenir dades que puguin ordenar el terri·
tori tenint en compte el risc d’exclusió o vulnerabilitat. Amb el resultats de l’anàlisi 
caldrà dotar un Fons d’emergència per atendre les necessitats de les zones més vul·
nerables.

7. Dur a terme una nova convocatòria del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya) assignant·li una dotació pressupostària específica en el marc dels propers 
pressupostos, mantenint la Comissió de Valoració encarregada d’aplicar els criteris 
de selecció per a la línia d’inversions i manteniment, i de proposar a la Comissió de 
Cooperació Local de Catalunya la planificació i formulació dels plans. La composi·
ció de la dita Comissió de Valoració haurà de ser paritària entre els representants de 
l’Administració de la Generalitat i els de les administracions locals.

8. Crear un Fons d’ajuda per a la rehabilitació d’habitatges.
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9. Elaborar una nova Llei de Barris que prevegi actuacions integrals, i fixar·li 
una dotació pressupostària específica superior als 100 milions que va tenir la Llei 
2/2004 de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles que requereixen una Atenció 
Especial quan es va aprovar.

10. Impulsar de manera concertada amb els ajuntaments les actuacions neces·
sàries i coordinades entre els Mossos d’Esquadra i les altres Forces i Cossos de 
Seguretat –el Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i les Policies Locals– per 
resoldre la problemàtica i la preocupació social per l’increment de la inseguretat ciu·
tadana concretada en els robatoris, alguns amb força, en els domicilis i en especial 
d’aquells municipis que tenen un nombre important d’urbanitzacions i que no tenen 
un cos de policia local propi.

11. Exercir les competències autonòmiques en matèria de tutela financera dels 
ens locals a l’efecte de garantir que els recursos públics als quals contribueixen tots 
els ciutadans no són emprats pels ajuntaments per fer·ne donació a entitats separa·
tistes com l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), vulnerant així la 
neutralitat política, la garantia del pluralisme polític i les pròpies competències mu·
nicipals. En aquest sentit, i atès que ja s’ha establert judicialment que tant l’adhesió 
a l’AMI com la donació de quantitats a aquesta entitat infringeixen la neutralitat 
política i les competències municipals, s’insta el Govern de la Generalitat a iniciar 
els procediments de revisió i reintegrament dels diners públics indegudament des·
tinats a l’AMI.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Dimas Gragera Velaz, diputat GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37624, 37650, 37678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 37624)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par·

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la cooperació amb l’Administració local (tram. 
302·00098/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 10

10. Impulsar a través de les Juntes Locals de Seguretat, les actuacions necessà-
ries i coordinades entre els diferents cossos policials, per resoldre la problemàtica i 
la preocupació social per l’increment de la inseguretat ciutadana concretada en els 
robatoris, alguns amb força, en els domicilis i en especial d’aquells municipis que 
tenen un nombre important d’urbanitzacions i que no tenen un cos de policial local 
propi.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC·

Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 37650)

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla·
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre la cooperació amb l’Administració local (tram. 302·00098/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 18

Dur a terme una nova convocatòria del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya) assignant·li una dotació pressupostària específica en el marc dels propers 
pressupostos, mantenint la Comissió de Valoració encarregada d’aplicar els criteris 
de selecció per a la línia d’inversions i manteniment, afegint criteris clars de sos-
tenibilitat i participació comunitària dels projectes, i de proposar a la Comissió de 
Cooperació Local de Catalunya la planificació i formulació dels plans. La composi·
ció de la dita Comissió de Valoració haurà de ser paritària entre els representants de 
l’Administració de la Generalitat i els de les administracions locals.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 37678)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es·
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cooperació amb 
l’Administració local (tram. 302·00098/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Treballar per assolir un acord en el marc de la Comissió Mixta, el més aviat 
possible, per trobar fórmules per la restitució de les partides destinades al foment i 
el funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als ajuntaments des 
del 2012 que no hagin estat substituïdes per les subvencions de les diputacions pro-
vincials.

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

4. Realitzar una anàlisi per municipi i barris de la situació de les infraestruc·
tures, hospitals, centres educatius, centres d’atenció primària i altres equipaments 
compromesos i no executats i presentar, un cop aprovada la seva dotació pressu-
postària, un calendari d’execució i finançament per tal d’acomplir de la manera més 
ràpida possible amb la finalització d’aquests compromisos.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

7. Recuperar el PUOSC per afavorir la competitivitat territorial i l’impuls al ree-
quilibri, la millora d’equipaments municipals destinats a serveis públics, les infraes-
tructures destinades a la generació i l’impuls de l’activitat i les accions de prevenció 
de riscs naturals.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

9. Reactivar i ampliar instruments de cooperació local que prevegin actua-
cions integrals, a partir del Fons de Foment del programa de Barris i àrees urbanes 
d’atenció especial de la Llei 2/2004, de 4 de juny de millora de Barris, Àrees Urba-
nes i Viles que requereixen una Atenció Especial.

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

10. Continuar treballant en el marc dels òrgans de coordinació amb els ajunta·
ments i entre els Mossos d’Esquadra i les forces i cossos de seguretat –el Cos Naci·
onal de Policia, la Guàrdia Civil i les policies locals– per prevenir, analitzar i actuar 
sobre qualsevol fet delictiu que es produeixi en el territori, d’acord amb les dades 
delinqüencials actuals. Mantenir la col·laboració amb els ajuntaments per prevenir 
els robatoris, alguns amb força, en els domicilis o qualsevol altre fet delictiu, i en 
especial d’aquells municipis que tenen un nombre important d’urbanitzacions i que 
no tenen un cos de policia local propi.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva relació 
amb els governs locals
302-00100/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 37209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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 la 
seva relació amb els governs locals (tram. 300·00115/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions ne·

cessàries al Govern de l’Estat per a: 
1. Derogar de manera immediata i urgent la Llei 27/2013 de Racionalització i 

Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i aprovar una Llei de Règim i Fi·
nances Locals que reforci l’autonomia local, que garanteixi un sistema de finança·
ment estable i proporcional a unes competències definides dels ens locals perquè 
 puguin desenvolupar les polítiques públiques amb garanties de qualitat i transpa·
rència.

2. Modificar la regla de la despesa per a que no s’apliqui en Ajuntaments que 
tinguin els comptes sanejats, és a dir, que tinguin superàvit o equilibri pressupostari 
i un baix nivell de deute, i estiguin complint el pagament a qui proveeix en menys 
de 30 dies.

3. Assegurar la participació de l’Administració Local al Consell de Política Fis·
cal i Financera, com a membre de dret.

4. Desenvolupar els instruments necessaris per a permetre als Ajuntaments amb 
demanda habitacional acreditada limitar les pujades de preu de lloguers.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
5. Establir durant el mes de juny de 2019 un calendari de pagament als Ajun·

taments i planificar un programa per a cada ens local de reconeixement del deute, 
mitjançant conveni, i procedir a la seva liquidació durant 2019·2020.

6. Reactivar i ampliar a municipis de menys de 2.000 habitants els instruments 
de cooperació local com la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees ur·
banes i viles que requereixen una atenció especial dotant d’un mínim de 100 M€ el 
Fons de Foment del Programa Barris i àrees urbanes d’atenció especial, i reactivar la 
Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics, prestant una especial atenció a la lluita contra la depredació del territori, 
l’especulació immobiliària i la implantació de grans centres comercials fora de les 
trames urbanitzades.

7. En referència a polítiques d’habitatge: 
7.1. Dedicar tots els recursos necessaris a les meses d’emergència social, amb 

l’objectiu de donar sortida a les llistes d’espera que porten les persones a situació de 
gran vulnerabilitat, tal i com consta a la moció 4/XII aprovada pel ple del Parlament 
el mes de juliol de 2018.

7.2. Simplificar els tràmits i facilitar recursos tècnics i econòmics per la tramita·
ció i aprovació de les modificacions puntuals de planejament urbanístic que promo·
guin els Ajuntaments per fer possible l’obtenció d’habitatge de protecció pública al 
sòl urbà consolidat, donant compliment als objectius definits en les legislacions  de 
sòl, d’urbanisme i d’habitatge, vinculats als principis de desenvolupament territorial 
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i urbà sostenibles entorn a la cohesió social necessària en els nuclis urbans i al dret 
a l’habitatge digne, tal i com preveuen els articles 3.3a del RDL 7/2015; el 3.2  i 57.6 
del dl 1/2010 i l’art. 3 de la Llei Del Dret a l’Habitatge.

8. En referència a la lluita contra les violències masclistes, i com consta a la mo·
ció 32/XII aprovada el desembre de 2018: 

8.1. Destinar els recursos necessaris per a posar en marxa l’any 2019 vuit nous 
serveis d’intervenció especialitzada en violències masclistes i arribar així als setze, 
per a garantir l’equilibri territorial i l’assistència especialitzada.

8.2. Augmentar el 35% el pressupost dels serveis d’informació i atenció a les 
dones, fer·ne efectiva la reglamentació i incrementar el nombre de les figures pro·
fessionals que en formen part per a donar una atenció adequada a totes les dones.

9. En referència als infants i joves migrants no acompanyats i/o sense referents 
familiars i segons consta a la resolució 90/XII d’orientació de política general del 
Govern: 

9.1. Presentar al Parlament durant el mes de juny de 2019 el pla interdepartamen·
tal, el nou protocol, i les mesures que està treballant el Govern envers l’acollida i 
acompanyament dels infants i joves immigrants no acompanyats.

9.2. Assignar dotació econòmica suficient per a desenvolupar l’Estratègia Catala·
na d’acollida i integració dels joves i adolescents migrats i calendaritzar les accions 
consensuadament amb el món local.

10. En referència al finançament de les escoles bressol i segons es va aprovar 
l’octubre de 2018 a la resolució 90/XII d’orientació de política general del Govern: 

10.1. Complir la disposició addicional 49 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que estableix que el Govern 
ha de recuperar la seva corresponsabilitat en el finançament del servei públic de les 
escoles bressol municipals, ha de garantir un finançament de les escoles bressol que 
cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any i s’ha de 
comprometre a augmentar·lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any, 
acordats amb els ajuntaments.

10.2. Acordar i presentar, en el termini de tres mesos, un calendari de restitució 
de les partides destinades al foment i el funcionament de les llars d’infants munici·
pals no retornades als ajuntaments des del 2012 que no hagin estat substituïdes per 
les subvencions de les diputacions provincials, i actuar amb lleialtat institucional i 
transparència.

10.3. Fomentar la tarifació social per motius de renda familiar disponible bruta 
per garantir l’equitat en l’accés a aquest servei públic.

10.4. Equilibrar el curs 2019/2020 territorialment l’oferta de places d’escola bres·
sol, d’acord amb les necessitats educatives de cada municipi i tenint en compte l’ín·
dex d’atur al municipi, la renda familiar disponible bruta i el nivell educatiu de les 
famílies, en corresponsabilitat amb els ajuntaments.

11. En referència a la gestió de l’aigua: 
11.1. Crear una Oficina de Suport Econòmic, Legal i Tècnic a la remunicipalitza·

ció de l’aigua als municipis de Catalunya i comprometre’s a revertir els processos de 
mercantilització de l’aigua per a recuperar·los com a serveis d’interès general, sota 
una gestió transparent i participativa, així com facilitar la gestió del cicle integral 
de l’aigua als municipis prioritzant els usos de consum humà amb criteris de soste·
nibilitat ambiental.

11.2. Recuperar els cabals que es varen determinar al Pla Sectorial de Cabals de 
Manteniment de Catalunya aprovats per Acord de Govern el 4 de Juliol de 2006 i 
que es faciliti informació exhaustiva del compliment o no dels cabals de manteni·
ment des del 2.018.

12. Impulsar amb suficient dotació econòmica i en coordinació amb el mon local 
el Pla Català de Refugi assumint el desenvolupament dels Plans Individuals d’Atenció.
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13. Crear un pla d’inversions de sostenibilitat, cohesió social i urbana dotat amb 
un mínim de 300 M€ per al període 2019·2023 que substitueixi el PUOSC i, per 
suplementar l’execució d’obres, serveis i infraestructures locals i millorar l’espai pú·
blic, potenciant les pràctiques comunitàries dutes a terme pel teixit associatiu del 
barri o municipi.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37626, 37680, 37682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 37626)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par·

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la seva relació amb els governs locals (tram. 302·
00100/12).

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

2. Modificar la regla de despesa de forma que, respectant els objectius d’equilibri 
pressupostari i de sanejament econòmico-financer, aquesta tendeixi a alliberar del 
seu àmbit limitatiu als ens locals.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al final del punt 3

3. Assegurar la participació de l’Administració Local al Consell de Política Fis·
cal i Financera, com a membre de dret, a través de la Federació Espanyola de Mu-
nicipis i Províncies (FEMP).

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Treballar conjuntament amb el món local i la Generalitat de Catalunya per a 
trobar mecanismes que frenin els preus dels lloguers.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 7.2

7.2. Treballar conjuntament amb els ajuntaments per trobar fórmules jurídiques 
oportunes per obtenir sòl protegit en el sòl urbà consolidat, donant compliment als 
objectius definits en les legislacions del sòl, d’urbanisme i d’habitatge, vinculats als 
principis de desenvolupament territorial i urbà sostenibles entorn a la cohesió social 
necessària en els nuclis urbans i al dret a l’habitatge digne, tal i com preveuen els 
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articles 3.3a del RDL 7/2015; el 3.2 i 57.6 del dl 1/2010 i l’art. 3 de la Llei del Dret 
a l’Habitatge.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC·

Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 37680)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es·
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva relació amb 
els governs locals (tram. 302·00100/12).

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

1. Derogar de manera immediata i urgent la Llei 27/2013 de Racionalització 
i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i aprovar una Llei de Règim i 
Finances Locals de Governs Locals i del seu finançament, a traves del Consell de 
Governs Locals i d’acord amb les entitats municipalistes, amb els nous ens locals 
sorgits de les eleccions municipals, que reforci l’autonomia local, que garanteixi un 
sistema de finançament estable i proporcional a unes competències definides dels 
ens locals perquè puguin desenvolupar les polítiques públiques amb garanties de 
qualitat i transparència.

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

2. Modificar la regla de la despesa per a que no s’apliqui en Ajuntaments les cor-
poracions locals que tinguin els comptes sanejats, és a dir, que liquidin el seu pres-
supost en una posició d’equilibri o de superàvit, computada en termes de capacitat 
de finançament, d’acord amb el sistema europeu de comptes, un nivell de deute infe-
rior al 75% dels ingressos corrents, i un període mitjà de pagament global a proveï-
dors que no excedeixi els, que tinguin superàvit o equilibri pressupostari i un baix 
nivell de deute, i estiguin complint el pagament a qui proveeix en menys de 30 dies.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4. Desenvolupar els instruments necessaris per a permetre als Ajuntaments amb 
demanda habitacional acreditada limitar contribuir a la contenció de les pujades 
de preu dels lloguers mitjançant mesures vinculades amb l’Índex de Referència de 
Preus del Lloguer.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

6. Reactivar i ampliar a municipis de menys de 2.000 habitants els instruments 
de cooperació local com la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial dotant d’un mínim de 100 M€ 



PlE 30
8 de maig de 2019

Dossier 18

el Fons de Foment del programa de Barris i àrees urbanes d’atenció especial, i re·
activar la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions 
amb dèficits urbanístics; prestant una especial atenció a la lluita conra la depredació 
del territori, l’especulació immobiliària i la implantació de grans centres comercials 
fora de les trames urbanitzades.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7.2

7.2. Simplificar els tràmits i facilitar els recursos tècnics i econòmics per Do-
nar seguretat jurídica mitjançant els instruments legals oportuns a la tramitació i 
aprovació de les modificacions puntuals de planejament urbanístic que promoguin 
els Ajuntaments per fer possible l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl 
urbà consolidat, donant compliment als objectius definits en les legislacions de sòl, 
donant compliment als objectius definits en les legislacions de sòl, d’urbanisme i 
d’habitatge, vinculats als principis de desenvolupament territorial i urbà sostenibles 
entorn a la cohesió social necessària en els nuclis urbans i al dret a l’habitatge dig·
ne, tal i com preveuen els articles 3.3.a del RDL 7/2015; el 3.2 i 57.6 del dl 1/2010 i 
l’art. 3 de la Llei del Dret a l’Habitatge.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8.1

8.1. Destinar els recursos necessaris per a posar en marxa, de manera progres-
siva i d’acord amb les necessitats del territori, l’any 2019 vuit nous serveis d’inter·
venció especialitzada en violències masclistes i arribar així als setze, per a garantir 
l’equilibri territorial i l’assistència especialitzada.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8.2

8.2. Incorporar fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere per a l’in-
crement dels recursos dels serveis d’informació i atenció a les dones, i incloure el 
desplegament reglamentari d’aquests serveis en el II Programa d’Intervenció Inte-
gral contra la Violència Masclista 2019-2022.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10.2

10.2. Treballar per assolir un acord en el marc de la Comissió Mixta, el més aviat 
possible, Acordar i presentar, en el termini de tres mesos, un calendari de restitució 
per trobar fórmules per a la restitució de les partides destinades al foment i el fun·
cionament de les llars d’infants municipals no retornades als ajuntaments des del 
2012 que no hagin estat substituïdes per les subvencions de les diputacions provin·
cials, i actuar amb lleialtat institucional i transparència.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 10.4

10.4. Vetllar per una oferta territorialment equilibrada en les Equilibrar el curs 
2019/2020 territorialment l’oferta de places d’escola bressol, d’acord amb les neces·
sitats educatives de cada municipi i tenint en compte l’índex d’atur al municipi, la 
renda familiar disponible bruta i el nivell educatiu de les famílies, en coresponsabi·
litat amb els ajuntaments.
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Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 11.1

11.1. Crear una Àrea de Suport Econòmic, Legal i Tècnic per als municipis de 
Catalunya amb la funció d’optimitzar la gestió dels serveis de subministrament d’ai-
gua, i comprometre’s a facilitar els canvis en la gestió d’aquest servei d’interès gene-
ral als municipis que així ho decideixin, sota criteris de transparència i participació 
pública, així com facilitar-los també la gestió del cicle integral de l’aigua, priorit-
zant els usos de consum humà amb criteris de sostenibilitat ambiental.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 11.2

11.2. Tenir en compte els cabals que es varen determinar al Pla Sectorial de Ca·
bals de Manteniment de Catalunya aprovats per Acord de Govern el 4 de juliol de 
2006, i que es facilitar informació exhaustiva del compliment o no dels cabals de 
manteniment des del 2018.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 13

13. Recuperar el PUOSC per afavorir la competitivitat territorial i l’impuls al 
reequilibri, la millora d’equipaments municipals destinats a serveis públics, les in-
fraestructures destinades a la generació i l’impuls de l’activitat i les accions de pre-
venció de riscos naturals.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 37682)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la seva relació amb els governs locals (tram. 302·
00100/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 1

1. Reformar Derogar de manera immediata i urgent la Llei 27/2013 de Racio·
nalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i aprovar una Llei de 
Règim i Finances Locals que reforci l’autonomia local, que garanteixi un sistema 
de finançament estable i proporcional a unes competències definides dels ens lo·
cals perquè puguin desenvolupar les polítiques públiques amb garanties de qualitat 
i transparència.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 1 al punt 3

3.1. Instar al Govern de la Generalitat a assistir a les reunions del Consell de 
Política Fiscal i Financera quan les convoqui el Govern d’Espanya, com a membre 
de ple dret que n’és, i abandonar la política de cadira buida dels darrers anys, per la 
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qual s’ha desentès de defensar els interessos de tots els catalans en general i de les 
administracions locals catalanes en particular.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 4

4. Desenvolupar els instruments necessaris conjuntament i de manera coordi-
nada amb el Govern d’Espanya, les diputacions provincials i les administracions 
locals per a facilitar permetre als Ajuntaments amb demanda habitacional acredi·
tada limitar les pujades de preu de lloguers oferir un mercat d’habitatge de lloguer 
assequible.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 1 al punt 4

4.1. Instar a les corporacions locals amb una demanda habitacional acreditada a 
incrementar el parc municipal d’habitatges com a millor eina per influir en el mercat 
immobiliari del lloguer.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació i addició del punt 5

5. Establir durant el mes de juny de 2019 un calendari de pagament als Ajun·
taments i planificar un programa per a cada ens local de reconeixement del deute, 
mitjançant conveni, i procedir a la seva liquidació durant 2019·2020, incloent-hi la 
recuperació de les aportacions corresponents per part de la Generalitat de Catalu-
nya als diferents consorcis existents, tal i com està establert.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació i supressió del punt 6

6. Elaborar una nova Llei de Barris que prevegi actuacions integrals, i fixar-li 
una dotació pressupostària específica superior als 100 milions que va tenir la Llei 
2/2004 de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles que requereixen una Atenció 
Especial, ampliant els instruments de cooperació local als municipis de menys de 
2.000 habitants.

Reactivar i ampliar a municipis de menys de 2.000 habitants els instruments de 
cooperació local com la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees ur·
banes i viles que requereixen una atenció especial dotant d’un mínim de 100 M€ el 
Fons de Foment del Programa Barris i àrees urbanes d’atenció especial, i reactivar la 
Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics, prestant una especial atenció a la lluita contra la depredació del territori, 
l’especulació immobiliària i la implantació de grans centres comercials fora de les 
trames urbanitzades.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 3 al punt 7

7.3. Treballar de manera conjunta i coordinada amb el Govern d’Espanya, les 
diputacions provincials i les administracions locals per impulsar programes i políti-
ques que afavoreixin l’habitatge de lloguer assequible.
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Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 4 al punt 7

7.4. Treballar de manera conjunta i coordinada amb les administracions locals 
i els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per acabar amb la xacra de les ocupa-
cions il·legals d’habitatges buits que ocasionen greus problemes a la resta de la po-
blació, utilitzant tots els instruments necessaris i que permet la Llei.

Esmena 9
GP de Ciutadans
De modificació i addició de l’apartat 2 del punt 9

9.2. Assignar dotació econòmica suficient per a desenvolupar l’Estratègia Catala·
na d’acollida i integració dels joves i adolescents migrats i calendaritzar les accions 
consensuadament amb el Govern d’Espanya i el món local.

Esmena 10
GP de Ciutadans
De modificació i supressió de l’apartat 2 del punt 10

10.2. Efectuar de forma immediata Acordar i presentar, en el termini de tres 
mesos, un calendari de pagament i de restitució dels saldos pendents per concepte 
del finançament endarrerit de les partides destinades al foment i el funcionament 
de les llars d’infants municipals no retornades als ajuntaments des del 2012 i tam-
bé d’aquelles que no hagin estat substituïdes per les subvencions de les diputacions 
provincials, i actuar amb lleialtat institucional i transparència en el compliment dels 
terminis de pagament fixats.

Esmena 11
GP de Ciutadans
De supressió i addició del punt 13

13. Dur a terme una nova convocatòria del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya) assignant-li una dotació pressupostària específica en el marc dels 
propers pressupostos, mantenint la Comissió de Valoració encarregada d’aplicar 
els criteris de selecció per a la línia d’inversions i manteniment, i de proposar a la 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya la planificació i formulació dels plans. 
La composició de la dita Comissió de Valoració haurà de ser paritària entre els re-
presentants de l’Administració de la Generalitat i els de les administracions locals.

Crear un pla d’inversions de sostenibilitat, cohesió social i urbana dotat amb un 
mínim de 300 M€ per al període 2019·2023 que substitueixi el PUOSC i, per suple·
mentar l’execució d’obres, serveis i infraestructures locals i millorar l’espai públic, 
potenciant les pràctiques comunitàries dutes a terme pel teixit associatiu del barri 
o municipi.

Esmena 12
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 14

14. Garantir que les administracions locals deixaran de fomentar i subvencio-
nar activitats econòmiques il·legals i destinaran aquestes partides econòmiques a la 
promoció del comerç local i de proximitat, així com al foment i la promoció de pro-
grames d’inserció laboral, en especial, dels col·lectius vulnerables.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Luz Guilarte Sánchez, diputada, GP Cs
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Punt 20 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport 
sanitari i els serveis d’emergències
302-00096/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 37199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub·

grup 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 el transport sanitari i els ser·
veis d’emergències (tram. 300·00120/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat: 
1. Manifestar suport als treballadors i les treballadores del transport sanitari per 

la tasca que duen a terme i el procés de reivindicacions laborals i de defensa d’un 
servei de qualitat.

2. Reconèixer que el model actual de gestió dels serveis de prestació del transport 
sanitari de titularitat pública és un fracàs tant pel que fa al servei que ha d’aportar a 
les persones usuàries com pels treballadors i les treballadores que ho desenvolupen.

3. Preparar el procés d’internalització de la gestió dels serveis de prestació del 
transport sanitari de Catalunya. Amb la finalització de les actuals adjudicacions, si 
no s’ha fet efectiu abans, s’iniciarà la gestió i provisió pública.

4. a) Implementar els acords aprovats pel Parlament de Catalunya a la Moció 
17/XI sobre el transport Sanitari i l’atenció de les urgències mèdiques i la Proposta 
de Resolució 285/XI sobre les actuacions per un nou model de gestió del Sistema 
d’Emergències Mèdiques on s’instava a avançar cap a la gestió, titularitat i provisió 
pública.

b) Garantir el transport sanitari urgent amb el model anterior, és a dir, equip 
multidisciplinar i USVA.

5. Iniciar un procés de debat amb els treballadors i les treballadores que es dedi·
quen al transport sanitari i les usuàries per determinar les necessitats i peculiaritats 
dels diferents territoris i així reforçar el servei i donar una major qualitat.

6. Realitzar i enviar en 3 mesos als grups i subgrups parlamentaris un informe 
relatiu al servei de prestació del transport sanitari de titularitat pública amb el se·
güent contingut del període 2015·2018: 

a) Identificació de cada un dels expedients resolts a les empreses adjudicatàries 
amb concreció de la causa del incompliment, penalitats proposades i quanties fetes 
efectives en relació a les mateixes.

b) Supòsits en els quals els incompliments podrien transformar·se en una acció 
judicial per danys i perjudicis vers les empreses adjudicatàries.

c) Supòsits en els quals els incompliments i les penalitats imposades a les empre·
ses adjudicatàries poden ser fonaments per una acció d’extinció del contracte sense 
indemnització per les adjudicatàries.

7. Rescindir el contracte amb aquelles adjudicatàries en les quals es doni el su·
pòsit de l’apartat c) del punt 6 i accionar judicialment quan es doni el supòsit de 
l’apartat b) del punt 6.

8. Fins que no es faci efectiva la gestió directa dels serveis de prestació del trans·
port sanitari de titularitat pública els plecs de prescripcions garantiran: 
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a) A igual feina iguals retribucions. Incorporant que no es puguin utilitzar con·
tractes temporals que poden suposar unes retribucions inferiors a les establertes en 
els convenis col·lectius sectorials d’aplicació.

b) Limitar la contractació temporal als contractes eventuals per circumstàncies 
de la producció i d’interinitat quan es doni causa legal per aquestes modalitats.

c) Incorporar com a retribucions mínimes les establertes en els convenis col·lec·
tius sectorials i per iguals funcions allò que s’estableix al conveni col·lectiu del SEM.

d) Limitació de la subcontractació al mínim legal i en tot cas amb la garantia 
que les condicions laborals seran les mateixes que pels treballadors i treballadores 
contractats directament per les adjudicatàries.

e) Establir que són incompliments de clàusules essencials del contracte: l’im·
pagament de les retribucions durant dos mesos, l’incompliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals, la utilització de contractes temporals expressament li·
mitats, la no realització de descansos legals, la vulneració de drets fonamentals. Als 
efectes d’aquests incompliments serà suficient per la seva acreditació acta de Inspec·
ció de Treball o resolució judicial.

9. Garantir un sistema de control i de transparència que permeti d’avaluar cada 
6 mesos i exposar públicament: 

– El compliment de totes les normatives i continguts dels plecs per part de les 
empreses adjudicatàries.

– El compliment de les condicions laborals establertes pel conveni col·lectiu apli·
cable i als plecs i de manera específica els protocols de desinfecció.

– El compliment de la totalitat de les ofertes tècniques i econòmiques presenta·
des per les empreses adjudicatàries a partir de les quals van guanyar l’adjudicació 
dels lots que gestionen. I de manera expressa els anys dels vehicles que s’utilitzen i 
el manteniment mecànic als mateixos.

– El compliment de les isòcrones en el transport sanitari urgent.
– El compliment dels temps màxims d’espera en el transport sanitari no urgent, 

i també l’acreditació per part de cada empresa del nombre i tipus d’unitats ofertes 
per a aquest transport.

– El compliment dels diferents codis mèdics aplicables actualment.
– Justificació de les esperes de més de 2 hores per les persones usuàries en el 

transport no urgent.
A banda del caràcter públic d’aquest sistema de control i transparència, es trans·

formarà en un informe del qual es traslladarà cada 6 mesos còpia als grups i sub·
grups parlamentaris i que incorporarà com un annex els expedients resolts que 
 incorporin penalitats.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2019
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP·CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37622, 37670, 37671, 37683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 37622)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, 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 el transport sanitari i els serveis d’emer·
gències (tram. 302·00096/12).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Reconèixer que el model del transport sanitari de titularitat pública, establert 
al novembre del 2015, no ha tingut els resultats desitjats tant pel que fa al servei que 
ha d’aportar a les persones usuàries com pels treballadors i les treballadores que ho 
desenvolupen.

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

3. Iniciar l’estudi i el debat sobre la possible internalització de la gestió dels ser·
veis de prestació del transport sanitari de Catalunya, quan finalitzin les actuals ad·
judicacions.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt 7

7. Rescindir el contracte amb aquelles adjudicatàries en les quals es doni el su·
pòsit de l’apartat c) del punt 6 i accionar judicialment quan es doni el supòsit de 
l’apartat b) del punt 6.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’inici del punt 8

8. En tot cas els plecs de prescripcions garantiran: 

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC·

Units

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 37670)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet 

i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es·
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari 
i els serveis d’emergències (tram. 302·00096/12).

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

2. Reconèixer que el model actual de gestió dels serveis de prestació del trans·
port sanitari de titularitat pública és un fracàs té marge de millora tant pel que fa al 
servei que ha d’aportar a les persones usuàries com pels treballadors i les treballa·
dores que ho desenvolupen.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3

3. Assolir, de manera progressiva, la gestió directa dels recursos que donen res-
posta a la urgència, l’emergència i també a la no urgència a través del transport sa-
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nitari no urgent (o programat), incorporant clàusules de millora de les condicions 
laborals, de justícia social i de sostenibilitat ambiental.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

4.a) Implementar els acords aprovats pel Parlament de Catalunya a la Moció 17/
XI sobre el transport Sanitari i l’atenció de les urgències mèdiques i la Proposta 
de Resolució 285/XI sobre les actuacions per un nou model de gestió del Sistema 
d’Emergències Mèdiques on s’instava a avançar cap a la gestió, titularitat i provisió 
pública.

b) Garantir el transport sanitari urgent amb el model anterior, és a dir, equip 
multidisciplinar i USVA.

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

5. Iniciar Mantenir actiu el un procés de debat amb els treballadors i les treba·
lladores que es dediquen al transport sanitari i les usuàries per determinar les ne·
cessitats i peculiaritats dels diferents territoris i així reforçar el servei i donar una 
major qualitat.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6

6. Realitzar i enviar en 3 mesos als grups i subgrups parlamentaris un informe 
relatiu al servei de prestació a la tramitació de penalitats del contracte del transport 
sanitari de titularitat pública amb el següent contingut del període 2015·2018: 

a) Identificació de cada un dels expedients resolts a les empreses adjudicatàries 
amb concreció de la causa del incompliment, penalitats proposades i quanties fetes 
efectives en relació a les mateixes.

b) Supòsits en els quals els incompliments podrien transformar·se en una acció 
judicial per danys i perjudicis vers les empreses adjudicatàries.

c) Supòsits en els quals els incompliments i les penalitats imposades a les empre·
ses adjudicatàries poden ser fonaments per una acció d’extinció del contracte sense 
indemnització per les adjudicatàries.

Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 7

7. Rescindir el contracte amb aquelles adjudicatàries en les quals es donin el su·
pòsit de l’apartat c) del punt 6 els supòsits d’incompliments i penalitats imposades a 
les empreses que poden ser fonaments per una acció d’extinció del contracte sense 
indemnització per les adjudicatàries i accionar judicialment quan es doni el supòsit 
de l’apartat b) del punt 6 quan una acció concreta, després de la corresponent ava-
luació, es consideri que pot ser constitutiva de danys i perjudicis.

Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 8

8. Fins que no es faci efectiva la gestió directa dels serveis de prestació del trans·
port sanitari de titularitat pública, treballar en l’elaboració d’uns els plecs de pres·
cripcions garantiran on es garantitzin qüestions com: 
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a) A igual feina iguals retribucions. Incorporant que no es puguin utilitzar con·
tractes temporals que poden suposar unes retribucions inferiors a les establertes en 
els convenis col·lectius sectorials d’aplicació Igual feina iguals sou. Incorporant que 
no es puguin utilitzar contractes temporals que poden suposar unes retribucions in-
feriors a les establertes en els convenis col·lectius sectorials d’aplicació.

b) Limitar la contractació temporal als contractes eventuals per circumstàncies 
de la producció i d’interinitat quan es doni causa legal per aquestes modalitats In-
centivar l’estabilitat de la plantilla.

c) Incorporar com a retribucions mínimes les establertes en els convenis col·lec·
tius sectorials i per iguals funcions allò que s’estableix al conveni col·lectiu del SEM.

d) Limitació de la subcontractació al mínim legal i en tot cas amb la garantia 
que les condicions laborals seran les mateixes que pels treballadors i treballadores 
contractats directament per les adjudicatàries Limitació de la subcontractació al 
màxim i en tot cas amb la garantia que les condicions laborals seran les mateixes 
que pels treballadors i treballadores contractats directament per les adjudicatàries.

e) Establir que són incompliments de clàusules essencials del contracte: l’im·
pagament de les retribucions durant dos mesos, l’incompliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals, la utilització de contractes temporals expressament li·
mitats, la no realització de descansos legals, la vulneració de drets fonamentals. Als 
efectes d’aquests incompliments serà suficient per la seva acreditació acta de Ins·
pecció de Treball o resolució judicial l’impagament de les retribucions durant dos 
mesos, l’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, la utilització 
de contractes temporals expressament limitats, la no realització dels descansos le-
gals, la vulneració de drets fonamentals. Als efectes d’aquests incompliments serà 
suficient per la seva acreditació acta d’Inspecció de Treball o resolució judicial que 
siguin fermes.

Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 9

9. Garantir un sistema de control i de transparència a través d’una auditoria que 
permeti d’avaluar cada 6 mesos i exposar públicament: el grau de compliment dels 
contractistes de les obligacions establertes als plecs del contracte de transport sa-
nitari.

– El compliment de totes les normatives i continguts dels plecs per part de les 
empreses adjudicatàries.

– El compliment de les condicions laborals establertes pel conveni col·lectiu apli·
cable i als plecs i de manera específica els protocols de desinfecció.

– El compliment de la totalitat de les ofertes tècniques i econòmiques presenta·
des per les empreses adjudicatàries a partir de les quals van guanyar l’adjudicació 
dels lots que gestionen. I de manera expressa els anys dels vehicles que s’utilitzen i 
el manteniment mecànic als mateixos.

– El compliment de les isòcrones en el transport sanitari urgent.
– El compliment dels temps màxims d’espera en el transport sanitari no urgent, 

i també l’acreditació per part de cada empresa del nombre i tipus d’unitats ofertes 
per a aquest transport.

– El compliment dels diferents codis mèdics aplicables actualment.
– Justificació de les esperes de més de 2 hores per les persones usuàries en el 

transport no urgent.
A banda del caràcter públic d’aquest sistema de control i transparència, es trans·

formarà en un informe del qual es traslladarà cada 6 mesos còpia als grups i sub·
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grups parlamentaris i que incorporarà com un annex els expedients resolts que 
 incorporin penalitats.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 37671)

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Par·
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el transport sanitari i els serveis d’emergències (tram. 302·00096/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició nou punt 10

10. Garantir l’aplicació immediata de l’increment salarial aprovat al Decret llei 
3/2019 per als treballadors i treballadores del SEM.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició nou punt 11

11. Repetir durant aquest any l’informe de l’AQUAS sobre el model de transport 
sanitari integral, usant els mateixos ítems que el primer que es va fer, publicat el 31 
de maig de 2016, sobre aplicació de l’actual model. Lliurar el nou informe a la Co-
missió de Salut del Parlament abans d’acabar l’any 2019.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 37683)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par·

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre el transport sanitari i els serveis d’emergències (tram. 302·
00096/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2, que quedaria redactat de la següent manera

2. Reconèixer que el model actual de gestió dels serveis de prestació del trans·
port sanitari de titularitat pública és un model que cal millorar, tant pel que fa al 
servei que ha d’aportar a les persones usuàries com pels treballadors i les treballa·
dores que ho desenvolupen.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra b del punt 4, que quedaria redactat de la següent manera

b) Garantir el transport sanitari urgent amb el model anterior, és a dir, equip 
multidisciplinar i USVA, allà on s’ha demostrat que el model no ha funcionat.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 9, que quedaria redactat de la següent manera

9. Garantir un sistema de control i de transparència que permeti d’avaluar cada 
6 mesos i exposar públicament: 

– El compliment de totes les normatives i continguts dels plecs per part de les 
empreses adjudicatàries.

– El compliment de les condicions laborals establertes pel conveni col·lectiu apli·
cable i als plecs i de manera específica els protocols de desinfecció.

– El compliment de la totalitat de les ofertes tècniques i econòmiques presenta·
des per les empreses adjudicatàries a partir de les quals van guanyar l’adjudicació 
dels lots que gestionen. I de manera expressa els anys dels vehicles que s’utilitzen i 
el manteniment mecànic als mateixos.

– El compliment de les isòcrones en el transport sanitari urgent.
– El compliment dels temps màxims d’espera en el transport sanitari no urgent, 

i també l’acreditació per part de cada empresa del nombre i tipus d’unitats ofertes 
per a aquest transport.

– El compliment dels diferents codis mèdics aplicables actualment.
– Justificació de les esperes de més de 2 hores per les persones usuàries en el 

transport no urgent.
A banda del caràcter públic d’aquest sistema de control i transparència, es trans·

formarà en un informe del qual es traslladarà cada 6 mesos còpia als grups i sub·
grups parlamentaris i que incorporarà com un annex els expedients resolts que 
 incorporin penalitats.

El màxim representant polític compareixerà anualment a la Comissió de Salut 
per tal d’explicar els resultats anteriorment citats.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 10, que quedaria redactat de la següent manera: 

10. Donar resposta urgent als problemes exposats per part dels treballadors del 
Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i del col·lectiu del transport sanitari, espe-
cialment pel que fa al conveni, les condicions econòmiques i de qualitat assistencial.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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Punt 21 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’europeisme
302-00097/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 37200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l’europeisme (tram. 300·00118/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya dóna suport a la iniciativa del Parlament Europeu 

(Informe Pagaza de Ciutadania Europea, de 12 de febrer de 2019) que demana que 
el 9 de maig, Dia d’Europa, sigui festiu i se celebri a tota la Unió Europea a fi de 
donar visibilitat de manera comuna als moviments i activitats cíviques en favor del 
que ens uneix.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2. Complir amb els valors de la Unió Europea previstos en l’article 2 del Tractat 

de la Unió Europea: el respecte a la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la 
igualtat, l’Estat de Dret i el respecte dels drets humans. La ideologia separatista, així 
com cap altra, no està per sobre de les lleis ni legitima a violentar les normes per tal 
d’imposar els seus objectius.

3. Respectar, segons l’article 4 del Tractat de la Unió Europea, la identitat na·
cional inherent a les estructures fonamentals polítiques i constitucionals dels estats 
membres, així com a actuar amb respecte en relació amb les funcions dels estats 
que tenen per objecte garantir la integritat territorial, mantenir l’ordre públic i sal·
vaguardar la seguretat nacional.

En aquest sentit, exigeix el Govern de la Generalitat de Catalunya que s’abstingui 
d’enviar a les autoritats dels estats de la Unió Europea argumentaris, cartes o qual·
sevol altre tipus de comunicacions que vulnerin aquest precepte.

4. No autoritzar l’ús dels recursos de tots els catalans destinats a acció exterior i 
relacions amb la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya per a promocionar el 
separatisme i la propaganda contra Espanya.

5. Respectar el principi rector de l’acció exterior i de les relacions amb la Unió 
Europea, d’acord amb l’article 3.g de la Llei 16/2014 d’acció exterior i la relació amb 
la Unió Europea, de no discriminació per raó de les conviccions polítiques. Aquest 
respecte ha d’impregnar les declaracions i l’acció europea del president de la Gene·
ralitat, els consellers i la resta d’alts càrrecs.

6. Presentar al Parlament de Catalunya en el termini d’un mes el Pla d’acció ex·
terior i de relacions amb la Unió Europea 2019·2022 per a debatre’l i fer·ne el se·
guiment.

Aquest pla ha de contenir, de forma detallada, les prioritats i els objectius per a 
cadascun dels quatre anys. Els objectius han d’estar associats amb un pressupost i 
el Parlament ha de poder fer·ne un seguiment anual. A tal fi, el Govern presentarà 
un informe anual per escrit al Parlament sobre la seva acció associada al pressupost 
previst i el conseller hi compareixerà per a donar explicacions de l’actuació realit·
zada.

7. Participar, d’acord amb la Llei 16/2014, en la formació de la posició d’Espanya 
davant de la Unió Europea, especialment davant del Consell, en els afers relatius a 
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les competències de la Generalitat tals com la salut, l’educació, la cultura, l’agricul·
tura i els afers socials, entre d’altres.

La participació de la Generalitat de Catalunya com a representant de totes les 
Comunitats Autònomes en la Delegació d’Espanya davant del Consell de la Unió 
Europea és una obligació i un deure envers el conjunt de la ciutadania catalana. En 
aquest sentit, el Govern enviarà anualment al Parlament un informe escrit on faci 
constar les seves actuacions al respecte.

8. Publicar l’agenda dels delegats i altres membres de les Delegacions del Go·
vern a l’exterior de forma que hi consti: data de la reunió, trucada de telèfon, correu 
electrònic o missatgeria exprés; persones contactades; objectiu dels contactes; i, si 
hi hagués despesa pública, constància de l’import, destinatari i concepte, tal i com 
exigeix la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

9. No nomenar persones imputades en processos judicials com a delegats o alts 
càrrecs de la Generalitat de Catalunya davant de la Unió Europea, i cessar·ne aquells 
que actualment estiguin exercint aquestes funcions en aquestes circumstàncies.

El Parlament de Catalunya: 
10. Censura la reiterada opacitat i la falta de transparència del Govern en matèria 

d’acció exterior, tal i com ha deixat palès l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública del Parlament de Catalunya amb els diferents emparaments que 
ha concedit a aquest grup parlamentari. En conseqüència, li insta a desplegar la mà·
xima transparència en les seves accions per tal que el ciutadà pugui conèixer a què 
destina els recursos públics de l’Administració, i en particular a donar resposta a les 
següents sol·licituds d’informació emparades: 

– 320·00129/12: Relación exhaustiva de actividades, encuentros e informes rea·
lizados por el lobby SGR Government Relations Lobbing.

– 320·00350/12: Relación detallada y copia íntegra de los negocios jurídicos, 
actos administrativos o actos o eventos de cooperación, en la que el Institut de Rec-
herche sur l’autodetermination dels peuples et les indépendances nationales y/o la 
empresa ISCA·AIDC hubiese participado, con indicación de los cargos públicos.

– 320·00542/12: Información relacionada con el programa de visitantes Interna·
cionales de DIPLOCAT.

– 320·00543/12: Copia del informe final de independent Diplomat realizados 
para la Generalitat de Cataluña y, en particular, para la delegación de la Generalitat 
en Estados Unidos.

– 320·00544/12: Copia de los informes periódicos de independent Diplomat re·
alizados para la Generalitat de Cataluña y, en particular, para la delegación de la 
Generalitat en Estados Unidos.

– 320·00839/12: En relación con todas y cada una de las delegaciones del Go · bi·
erno de la Generalitat de Cataluña en el exterior u oficinas sectoriales del  Gobierno 
en el exterior, relación exhaustiva, detallada y diferenciada por años desde el 2012 
hasta la actualidad de copia de: (i) todos y cada uno de los activos físicos, humanos 
e inmateriales, con indicación de su coste o valor monetario; (ii) de las relaciones 
contractuales, convenios, encargos con indicación de su coste o valor monetario; 
(iii) de las relaciones contractuales, convenios, encargos con indicación de su coste 
o valor monetario; (iv) salarios, retribuciones y compensaciones de directivos, traba·
jadores y proveedores de servicio; (v) relación de puestos de trabajo; (vi) contratos, 
encargos y suscripciones con medios de comunicación y prensa y su coste anual y; 
(vii) relación de departamentos o entidades de la administración de la Generalitat a 
las que ha prestado algún servicio.

11. Constata i condemna la manca de retiment de comptes per part dels alts càr·
recs del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
que eviten comparèixer en seu parlamentària per a informar sobre l’exercici de les 
seves funcions. És inconcebible que aquesta actitud la protagonitzi el Departament 
competent en matèria de transparència, que hauria de mostrar·s’hi exemplar, i cons·
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titueix una vulneració fefaent del codi de conducta dels alts càrrecs i personal di·
rectiu de l’Administració de la Generalitat, que estableix com a principi general de 
conducta la col·laboració amb el Parlament de Catalunya.

12. Per aquests motius, reprova el conseller Alfred Bosch.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37623, 37708 i 37724; 37676 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 37623, 37708 

I 37724)

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub·
següent a la Interpel·lació al Govern sobre l’europeisme (tram. 302·00097/12).

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

2. Complir amb els valors de la Unió Europea previstos en l’article 2 del Tractat 
de la Unió Europea: ei respecte a la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la 
igualtat, l’Estat de Dret i el respecte dels drets humans. La ideologia separatista, així 
com cap altra, no està per sobre de les lleis ni legitima a violentar les normes per tal 
d’imposar els seus objectius.

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

3. Respectar, segons l’article 4 del Tractat de la Unió Europea, la identitat na·
cional inherent a les estructures fonamentals polítiques i constitucionals dels estats 
membres, així com també l’autonomia local i regional, i actuar amb respecte en re·
lació amb les funcions dels estats que tenen per objecte garantir la integritat territo·
rial, mantenir l’ordre públic i salvaguardar la seguretat nacional.

En aquest sentit, exigeix el Govern de la Generalitat de Catalunya que s’abstingui 
d’enviar a les autoritats dels estats de la Unió Europea argumentaris, cartes o qual·
sevol altre tipus de comunicacions que vulnerin aquest precepte.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt 8

8. Publicar l’agenda dels delegats i altres membres de les Delegacions del Go·
vern a l’exterior de forma que hi consti: data de la reunió, trucada de telèfon, correu 
electrònic o missatgeria exprés; persones contactades; objectiu dels contactes; i, si 
hi hagués despesa pública, constància de l’import, destinatari i concepte, tal i com 
exigeix la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC·

Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 37676)

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

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’europeisme (tram. 302·00097/12).

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

2. Complir amb els valors de la Unió Europea previstos en l’article 2 del Tractat 
de la Unió Europea: el respecte a la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la 
igualtat, l’Estat de Dret i el respecte dels drets humans. La ideologia separatista, així 
com cap altra, no està per sobre de les lleis ni legitima a violentar les normes per tal 
d’imposar els seus objectius.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició del punt 7

7. Participar, d’acord amb la Llei 16/2014 i a través d’un acord bilateral entre les 
institucions catalanes i espanyoles, en la formació de la posició d’Espanya davant de 
la Unió Europea, especialment davant del Consell, en els afers relatius a les compe·
tències de la Generalitat europeus que són propis de la Generalitat, els que son com-
partits competencialment i en tots aquells que puguin ser d’interès per a Catalunya. 
tals com la salut, l’educació, la cultura, l’agricultura i els afers socials, entre d’altres.

La participació de la Generalitat de Catalunya com a representant de totes les 
Comunitats Autònomes en la Delegació d’Espanya davant del Consell de la Unió 
Europea és una obligació i un deure envers el conjunt de la ciutadania catalana. En 
aquest sentit, el Govern enviarà anualment al Parlament un informe escrit on faci 
constar les seves actuacions al respecte.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP
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Punt 22 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regulació dels 
arrendaments urbans en el dret civil de Catalunya
302-00099/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 37203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Jordi Orobitg i Solé, diputat del Grup Parla·

mentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Par·
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
la regulació dels arrendaments urbans en el Dret Civil de Catalunya (tram. 300·
00117/12).

Moció
Catalunya es troba davant d’una situació d’emergència i vulnerabilitat habitacio·

nal que requereix d’emprendre mesures per fer front a l’escalada permanent del preu 
del lloguer. En el conjunt de Catalunya, el preu mitjà del lloguer ha crescut un 29% 
en els darrers 5 anys. Ja ha arribat als 698 €, 160 € més que el 2013. Això significa 
que el preu del lloguer ja ha superat el nivell previ a l’esclat de la crisi. L’increment 
s’ha generalitzat arreu del país, si bé s’ha accentuat especialment a Barcelona i la 
seva àrea metropolitana.

A la ciutat de Barcelona el preu mitjà d’un pis de lloguer de 72 metres quadrats 
és actualment de 949 euros, segons l’Incasòl. Es tracta d’un 38% més que fa 5 anys. 
És a dir, d’un increment mitjà de prop de 270 euros per pis. Aquest fenomen tam·
bé s’ha traslladat als municipis de l’àmbit metropolità i del seu entorn. L’augment 
inter anual dels preus del lloguer entre el 2017 i el 2018 és especialment significatiu a 
municipis com Santa Coloma de Gramenet (9,9%), Sant Andreu de la Barca (+11%), 
Ripollet (12,7%), el Papiol (+22%) o Sant Just Desvern (+39%).

La legislació estatal en matèria d’arrendaments urbans –malgrat les tímides mi·
llores introduïdes amb la recent aprovació del Reial Decret Llei 7/2019, d’1 de març, 
de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer– està molt lluny dels estàndards 
europeus en la promoció i protecció del lloguer. La durada del contracte és insufi·
cient; el termini de preavís de no renovació del contracte és massa curt; la possibi·
litat d’exigir fiança i garanties addicionals (dipòsit o aval bancari) a l’arrendatari és 
excessiu; permet que els arrendataris puguin renunciar al dret d’adquisició preferent  
en cas de venda de l’habitatge; els mecanismes previstos per acreditar l’estat en què 
es  troba l’immoble són absolutament anacrònics; i no faculta a les administracions 
competents en matèria d’habitatge per tal que puguin limitar el preu del lloguer.

La Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge 
de les persones amb risc d’exclusió residencial obliga el Govern a provar els criteris 
d’acord amb els quals s’han de regular els arrendaments urbans a Catalunya i ela·
borar un projecte de llei que tingui com a objecte facilitar l’accés a l’habitatge, amb 
la modalitat de lloguer, garantint la seguretat i l’estabilitat de la relació contractual, 
i adoptant mesures que contribueixin a evitar increments de les rendes despropor·
cionades.

La Generalitat ostenta competències per a conservar, modificar i desenvolupar el 
dret civil de Catalunya. És urgent comptar amb una regulació pròpia del contracte 
d’arrendaments urbans, en el marc del Dret Civil de Catalunya, que permeti aturar 
abusos com l’actual augment desproporcionat del preu dels habitatges de lloguer ar·
reu del país, facultant el departament competent en matèria d’habitatge i/o als ens 
locals perquè puguin limitar el preu del lloguer.
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Davant d’aquesta situació, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a: 

– Impulsar de forma urgent l’aprovació de les mesures legislatives pertinents, 
en el marc del Dret Civil de Catalunya, per contenir l’escalada de preus del lloguer 
d’habitatges i que permetin que Catalunya compti amb una regulació pròpia del 
contracte d’arrendaments urbans que superi les limitacions de la legislació estatal 
vigent.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Jordi Orobitg i Solé, diputat, GP ERC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 37625, 37649, 37685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 37625)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, 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 la regulació dels arrendaments urbans en 
el Dret Civil de Catalunya (tram. 302·00099/12).

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

Coordinar l’acció del Govern de la Generalitat de Catalunya amb el Govern 
d’Espanya, i buscar les mesures legislatives pertinents que permetin, en el marc de 
la millora de la regulació dels arrendaments urbans, contenir l’escalada de preus 
del lloguer d’habitatges

Palau del Parlament, 2 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveus; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC·

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 37649)

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Par·
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la regulació dels arrendaments urbans en el dret civil de Catalunya 
(tram. 302·00099/12).

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

Impulsar de forma urgent l’aprovació de les mesures legislatives pertinents, en 
el marc del Dret Civil de Catalunya, per a permetre que Catalunya compti amb una 
regulació pròpia del contracte d’arrendaments urbans que superi les limitacions de 
la legislació estatal vigent que permeti: 

a) Dotar els ajuntaments de les eines necessàries per a limitar els increments de 
preus del lloguer d’habitatges en zones de forta demanda acreditada 
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b) Disminuir a un màxim d’un mes les fiances de lloguer per ús residencial i de 
dos mesos per altres usos.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 37685)

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Par·

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Regla·
mento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la regulació dels arrendaments urbans en el dret 
civil de Catalunya (tram. 302·00099/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificació al punt únic

Davant d’aquesta situació, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a: 

1. Impulsar de forma urgent l’aprovació de les mesures legislatives i pressupostà-
ries pertinents per contenir l’escalada de preus del lloguer d’habitatges.

Enmienda 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 

2. Crear incentius al lloguer assequible i a la contenció de preus de l’habitatge 
vinculant la seva fiscalitat i les garanties de cobrament del lloguer (AVALLOGUER), 
fent servir l’Index de Referència de Preus de Lloguer.

Enmienda 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 

3. Impulsar la creació d’un parc públic d’habitatge de lloguers assequible incre-
mentant el pressupost de la Generalitat i la col·laboració amb els promotors d’habi-
tatge públic i protegit per tal que es destinin a polítiques d’habitatge 1.000 milions 
d’euros anuals.

Enmienda 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 

4. Destinar tot el sòl públic residencial ubicat a municipis d’alta demanda i alta 
pressió de preus de l’habitatge a la promoció d’habitatge públic de lloguer social o 
assequible, renunciant a vendre’ls a promotors per a fer habitatge lliure o de venda 
protegida com s’ha fet fins ara.

Palacio del Parlamento, 6 de mayo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP Cs
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Punt 4 | Debat i votació de les esmenes presentades 

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
202-00047/12

ORDENACIÓ DE LES ESMENES PRESENTADES

TEXT PRESENTAT

Article 1. De modificació de l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 6/2008
Es modifica l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 6/2008, que resta redactat de la 

manera següent:
«Article 6. Plenari
[...]
3. La Presidència de la Generalitat ha d’elaborar la proposta de llista de mem-

bres del Consell. Els representants dels sectors culturals han de fer arribar propostes 
perquè puguin ésser preses en consideració. La Presidència de la Generalitat, en el 
termini màxim de 10 dies des del cessament dels membres del Consell per qualsevol 
de les causes previstes a l’article 11, eleva la proposta de llista al Parlament. El Par-
lament ha d’acceptar o rebutjar la totalitat de la llista per majoria absoluta en una 
primera votació o per majoria simple en una segona votació.

[...]

ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
De modificació de l’article 1 de la Proposició de llei

Article 1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 6/2008, que resta redac-
tat de la manera següent:

Article 6. Plenari
3. Les persones idònies per ser nomenades pel Parlament hauran de complir els 

requisits següents:
3.1. Haver superat un concurs públic convocat a aquest efecte.
3.2. Gaudir d’un reconegut prestigi en l’àmbit de la cultura i de les arts, amb més 

de 15 anys de trajectòria, i no hauran d’haver tingut cap mena de vinculació política 
o d’haver treballat per alguna entitat que pugui ser considerada grup d’interès en 
els 5 anys anteriors a presentar la seva candidatura. Quan els membres del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts finalitzin el seu mandat no podran acceptar cap 
càrrec vinculat a l’Administració Pública en els 2 anys següents de la finalització 
del seu mandat.
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3.3. Acreditar una plena honorabilitat. Són honorables totes aquelles persones 
que no hagin estat:

a. Condemnades per sentència ferma a pena privativa de llibertat, fins que no 
hagin complert la condemna.

b. Condemnades per sentència ferma per a l’ocupació de càrrec o funció públi-
ca, durant el temps que duri la sanció, en els termes que preveu la legislació penal 
o administrativa.

c. Les inhabilitades o suspeses per a l’ocupació de càrrec o funció pública, du-
rant el temps que duri la sanció, en els termes que preveu la legislació penal o ad-
ministrativa.

d. Les sancionades per la comissió d’una infracció molt greu d’acord amb el que 
preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, durant el període que fixi la resolució sancionadora.

3.4. L’honorabilitat ha de concórrer en els membres del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts durant l’exercici de les seves funcions. La manca d’honorabili-
tat sobrevinguda serà causa de cessament automàtic a aquests efectes i només cal-
drà constatar-la en les resolucions judicials o administratives corresponents.

Addició de nous articles

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
D’addició d’un nou article 1 bis de modificació de l’apartat 2 de l’article 6 de la 
Llei 6/2008

Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 6/2008, que resta redactat de la 
manera següent:

Article 6. Plenari
[...]
2. El Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és integrat per set 

membres, nomenats pel Parlament d’entre persones amb experiència i de prestigi 
reconegut en l’àmbit cultural i artístic. S’ha de vetllar perquè el Plenari reculli la 
pluralitat pel que fa a les disciplines artístiques i la seva composició tingui presents 
criteris generacionals, territorials i d’igualtat de gènere.

TEXT PRESENTAT

Article 2. D’addició d’un apartat 3 a l’article 11 de la Llei 6/2008
S’addiciona un apartat 3 a l’article 11 de la Llei 6/2008, que resta redactat de la 

manera següent:
«Article 11. Cessament
[...]
3. En cas d’extinció del mandat, els membres del Plenari amb el mandat exhaurit 

continuaran en el càrrec en funcions fins que siguin elegits els següents membres».

ESMENES PRESENTADES

Esmena 3
GP de Ciutadans (2)
De supressió de l’article 2 de la proposició de llei

Article 2. D’addició d’un apartat 3 a l’article 11 de la Llei 6/2008 S’addiciona un 
apartat 3 a l’article 11 de la Llei 6/2008, que resta redactat de la manera següent:

«Article 11. Cessament [...]
3. En cas d’extinció del mandat, els membres del Plenari amb el mandat exhaurit 

continuaran en el càrrec en funcions fins que siguin elegits els següents membres».
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
De modificació a l’article 2

Article 2
S’addiciona un apartat 3 a l’article 11 de la Llei 6/2008, que resta redactat de la 

manera següent:
«Article 11. Cessament
[...]
3. En cas d’extinció del mandat, els membres del Plenari amb el mandat exhaurit 

continuen en el càrrec en funcions fins a la presa de possessió dels nous membres».

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de l’article 2

Article 2. Addició d’un apartat 3 a l’article 11 de la Llei 6/2008, del 13 de maig
S’addiciona un apartat 3 a l’article 11 de la Llei 6/2008, del 13 de maig, que resta 

redactat de la manera següent:
3. En cas de finalització del mandat, els membres del Plenari continuen en el càr-

rec en funcions fins que són nomenats els següents membres.

TEXT PRESENTAT

Disposició Transitòria
Excepcionalment, els membres que han exhaurit el seu mandat el 21 de gener de 

2019 podran continuar exercint el seu càrrec en funcions, d’acord amb el previst a 
l’apartat 3 de l’article 11, mentre no siguin elegits els nous membres de conformitat 
amb el procediment de l’article 6.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 6
GP de Ciutadans (3)
De supressió de la disposició transitòria de la Proposició de llei

Disposició transitòria
Excepcionalment, els membres que han exhaurit el seu mandat el 21 de gener de 

2019 podran continuar exercint el seu càrrec en funcions, d’acord amb el previst a 
l’apartat 3 de l’article 11, mentre no siguin elegits els nous membres de conformitat 
amb el procediment de l’article 6.

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
De modificació de la Disposició Transitòria

Disposició Transitòria
Excepcionalment, els membres que han exhaurit el seu mandat el 21 de gener de 

2019 continuen exercint el seu càrrec en funcions, d’acord amb el previst a l’apartat 
3 de l’article 11, mentre no siguin elegits els nous membres de conformitat amb el 
procediment de l’article 6 i prenguin possessió del càrrec.
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Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació de la Disposició Transitòria

Disposició transitòria. Exercici de les funcions dels membres del Plenari el man-
dat dels quals ha finalitzat.

1. Els membres del Plenari que haurien d’haver cessat en el càrrec el 21 de ge-
ner de 2019 per haver finalitzat el seu segon mandat poden continuar exercint-lo en 
funcions, d’acord amb el previst a l’apartat 3 de l’article 11, mentre no siguin nome-
nades les persones que els han de substituir. No és aplicable l’establert a l’apartat 2 
de l’article 11 pel que fa a la durada del mandat de nous membres.

2. El nomenament dels membres del Plenari el mandat dels quals va finalitzat el 
21 de juliol de 2016 queda prorrogat fins que no siguin nomenades les persones que 
els han de substituir. No és aplicable l’establert a l’apartat 2 de l’article 11 pel que 
fa a la durada del mandat de nous membres.

3. Les funcions dutes a terme pels membres del Plenari durant el termini comprès 
entre la finalització del mandat i el nomenament de les persones que els han de subs-
tituir produeixen efectes tant pel que fa al desenvolupament de l’activitat del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts com pel que fa al reconeixement dels drets que 
els corresponen com a membres del Plenari.

Addició de noves disposicions derogatòries

ESMENES PRESENTADES

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició d’una disposició derogatòria

Disposició derogatòria. Derogació de la disposició transitòria de la Llei 6/2008, 
del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Es deroga la disposició transitòria de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts.

TEXT PRESENTAT

Disposició Final primera. Habilitació pressupostària
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als Pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

TEXT PRESENTAT

Disposició Final segona. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.
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TEXT PRESENTAT

Exposició de motius
Després d’un ampli debat seguit d’un important consens polític, el Parlament de 

Catalunya va aprovar la Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts (CoNCA). La creació del CoNCA va significar una fita important 
a l’hora d’articular la política cultural a Catalunya.

La Llei del CoNCA va ser modificada, especialment en aspectes funcionals i 
competencials, a través de la Llei 11/2011, de 29 de setembre, de reestructuració del 
sector públic per a agilitar l’activitat administrativa i les Lleis de mesures fiscals i 
financeres de 2014 i 2015.

Mitjançant les Resolucions 360/VIII i 641/IX, del Parlament de Catalunya, varen 
ser nomenats els 7 membres del Plenari del CoNCA. El 21 de juliol de 2016 va finir 
el mandat de quatre membres del Plenari del CoNCA, un dels quals va renunciar 
al càrrec el 17 de desembre de 2018. Els tres restants exerceixen actualment el càr-
rec en funcions, pendents de la seva renovació per cinc anys més com a màxim o la 
presa de possessió de nous membres.

El 3 de desembre de 2014 havia presentat la renúncia un altre membre del Plena-
ri i el 21 de gener de 2019 varen finir el mandat els altres dos membres del Plenari, 
sense que podessin ésser renovats per haver acabat el segon mandat.

A partir del 21 de gener de 2019, per tant, només queden en plenes funcions tres 
del set membres. Ens trobem, doncs, davant d’una circumstància insòlita no prevista 
a la Llei del CoNCA, situant el Consell en una situació jurídicament irregular que 
suposa una alteració de les condicions exigides pels articles 6 i 8 de la Llei 6/2008, 
que garanteixen el funcionament de l’ens i l’exercici de les responsabilitats que el 
Parlament de Catalunya li va encomanar.

Aquesta situació irregular afecta el quòrum necessari per adoptar acords vàli-
dament pel Plenari, ja que d’acord amb l’article 8 c) de la Llei del CoNCA, per a la 
constitució vàlida del Plenari és necessària la presència de quatre dels seus mem-
bres, com a mínim, inclosa la presidència.

Es fa necessari, doncs, addicionar un apartat 3 a l’article 11 de la Llei 6/2008, del 
13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, per preveure que els 
membres del Plenari del CoNCA que cessin en el càrrec per expiració del mandat, 
puguin continuar exercint les seves funcions fins a la presa de possessió dels nous 
membres. Així mateix s’introdueix una disposició transitòria per tal que, excepcio-
nalment, els membres que han exhaurit el seu mandat a 21 de gener de 2019 puguin 
continuar exercint el seu càrrec en funcions.

I per evitar que aquest supòsit s’allargui excessivament en el temps, també es fa 
necessari modificar l’apartat 3 de l’article 6 per tal de preveure un termini màxim 
perquè el President de la Generalitat elevi la proposta de membres del Consell al 
Parlament.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició al segon paràgraf de l’exposició de motius

La Llei del CoNCA va ser modificada, entre d’altres, i especialment en aspectes 
funcionals i competencials, a través de la Llei 11/2011, de 29 de setembre, de re-
estructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa i les Lleis de 
mesures fiscals i financeres de 2014 i 2015.
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Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació al 7è paràgraf de l’exposició de motius

Es fa necessari, doncs, addicionar un apartat 3 a l’article 11 de la Llei 6/2008, del 
13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, per preveure que els 
membres del Plenari del CoNCA que cessin en el càrrec per expiració del mandat, 
continuïn exercint les seves funcions fins a la presa de possessió dels nous membres. 
Així mateix s’introdueix una disposició transitòria per tal que, excepcionalment, els 
membres que han exhaurit el seu mandat a 21 de gener de 2019 continuïn exercint 
el seu càrrec en funcions.
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