
PLE 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
 

Sessió 49. Dimarts, 11 de febrer de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 
Primera part 

ORDRE DEL DIA 

1. Decret llei 2/2020, del 21 de gener, de necessitats financeres del sector 
públic en pròrroga pressupostària i de modificació del text refós de la legisla-
ció en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 
4 de novembre. Tram. 203-00027/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 529, 11). 

2. Projecte de llei vitivinícola de Catalunya. Tram. 200-00002/12. Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Debat i votació del dictamen de 
la Comissió (dictamen: BOPC 535, 3). 

3. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la seguretat del 
sector de la petroquímica. Tram. 252-00024/12. Tots els grups i subgrups 
parlamentaris. Debat i votació (text presentat: BOPC 533, 4). 

4. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 12 de febrer, a les 
10.00 h). 

5. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. 
Tram. 200-00011/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes 
a la totalitat del Projecte (text presentat: BOPC 525, 3). 

6. Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient. Tram. 200-00012/12. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i 
votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 526, 3). 

7. Interpel·lació al Govern sobre la cohesió territorial. Tram. 300-00232/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

8. Interpel·lació al Govern sobre l’impacte dels càrtels en l’economia catalana 
i l’Administració de la Generalitat. Tram. 300-00233/12. Yolanda López Fer-
nández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

9. Interpel·lació al Govern sobre l’emergència climàtica i els nous projectes 
d’incineració de residus. Tram. 300-00234/12. Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació. 

10. Interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres d’internament per a 
estrangers. Tram. 300-00235/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

11. Interpel·lació al Govern sobre el patrimoni monumental. Tram. 300-
00236/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

12. Interpel·lació al Govern sobre la cultura a Catalunya. Tram. 300-00239/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 
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13. Interpel·lació al Govern sobre l’Administració digital. Tram. 300-00237/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

14. Interpel·lació al Govern sobre el sector agrícola. Tram. 300-00238/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca d’un finan-
çament just de la cultura. Tram. 302-00187/12. Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar. Debat i votació. 

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels joves. 
Tram. 302-00188/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació. 

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Administració de 
justícia. Tram. 302-00189/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-
ció. 

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels me-
nors a les escoles. Tram. 302-00190/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació. 

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior. Tram. 
302-00191/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i 
votació. 

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les desigualtats terri-
torials a Catalunya. Tram. 302-00192/12. Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Debat i votació. 

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emergència climà-
tica. Tram. 302-00193/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i 
votació. 
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Punt 1 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 2/2020, del 21 de gener, de necessitats financeres 
del sector públic en pròrroga pressupostària i de modificació 
del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalu-
nya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre 

203-00027/12 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 56410 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.01.2020 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 29 de gener de 2020, 
ha pres coneixement del Decret llei 2/2020, de 21 de gener, de necessitats 
financeres del sector públic en pròrroga pressupostària i de modificació del 
text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, publicat al DOGC núm. 8048, i ha ma-
nifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procedi-
ment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 24 
de gener de 2020. 

A la Mesa del Parlament 

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 21 de gener de 2020, s’ha 
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 
s’aprova la iniciativa SIG20VEH0044 - Projecte de decret llei de necessitats 
financeres del sector públic en pròrroga pressupostària i de modificació del 
text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona. 

Decret llei 2/2020, de 21 de gener, de necessitats financeres 
del sector públic en pròrroga pressupostària i de modificació 
del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalu-
nya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre 

El president de la Generalitat de Catalunya 

L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom 
del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

La manca d’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020 ha comportat la situació de pròrroga pressupostària, en concret de la Llei 
4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2017. 
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L’article 33 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per qual-
sevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat 
automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprova-
ció i la publicació dels nous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Conseqüentment, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària 
en l’exercici 2020 i, sense perjudici del marc legal que comporta la situació 
de pròrroga, s’han d’adequar determinades necessitats financeres que, per raó 
de necessitat urgent, no es poden ajornar. 

Aquestes situacions financeres que necessitin endeutament públic per al seu 
equilibri han de ser autoritzades per una norma amb rang legal, d’acord amb 
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. Per tant, l’eventual decret que reguli la 
situació de pròrroga resulta insuficient per fixar les autoritzacions i els límits. 

A més, es modifica el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Cata-
lunya per tal d’adaptar de manera immediata les previsions relatives al tipus 
d’interès aplicable als canvis produïts en els mercats financers. 

L’article 1 d’aquest decret llei regula amb suficient detall aquestes autoritza-
cions per a endeutament, atorgament d’avals i altres garanties que s’ha estimat 
que seran necessàries per a atendre les necessitats públiques, en els diferents 
apartats que es recullen. 

L’article 2 conté les modificacions de l’article 73.1 i de l’apartat 6 de la dis-
posició addicional 17 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. L’apartat 
6 de la disposició addicional 17 preveu el tipus d’interès que és d’aplicació al 
col·lector de salmorres, tant pel que fa a la infraestructura existent com la que 
resta pendent d’executar. La quota d’interès prevista impacta directament en 
la possibilitat de finançar les actuacions que es troben pendents, l’inici de les 
quals resulta imminent, la qual cosa determina que calgui modificar la redac-
ció d’aquest apartat de manera que només s’apliqui a la infraestructura que es 
troba en servei en l’actualitat. Tal fet determina que calgui modificar l’article 
73.1 per tal d’incloure la magnitud relativa al tipus d’interès en la regulació 
vigent. 

En aquest cas, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació deriva de 
la incongruència de l’actual règim jurídic de l’exacció substitutòria del cànon 
de l’aigua, respecte de la realitat a la qual es remet, en què per al finançament 
d’infraestructures ad hoc i la repercussió el seu cost al beneficiari s’estableix 
un sistema alternatiu fonamentat en magnituds que no tenen en compte la va-
riabilitat econòmica derivada de l’aplicació d’un o altre tipus d’interès i que 
afecten al finançament i, en darrer terme, a l’execució de l’una infraestructura 
d’interès prioritari de la Generalitat. 

La disposició addicional preveu autoritzar els departaments de la Vicepresi-
dència i d’Economia i Hisenda i de Territori i Sostenibilitat a portar a terme 
el que sigui necessari en període de pròrroga per tal d’iniciar la tramitació del 
projecte de mitigació del risc d’inundació al barri de la Salut del terme muni-
cipal de Salou. Aquest projecte sectorial té com a objecte mitigar les continues 
inundacions al tram final del barranc, al terme municipal de Salou, produïdes 
per l’activitat hidrològica del denominat Barranc de Barenys. Aquest fet es 
veu agreujat a la zona de la façana marítima, concretament al barri de la Salut, 
atès que les plantes baixes dels edificis existents estan per sota de l’alçada de 
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la sortida de l’aigua al mar. Així mateix, i com a conseqüència de les sentèn-
cies núm. 772 i 802 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que van 
declarar nul el Pla parcial sector 3 Pomeres-Barenys, va donar origen a un 
acord entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Salou per la redacció 
d’un projecte constructiu d’endegament del Barranc de Barenys, projecte que 
ha estat aprovat en data 9 de maig de 2019 per l’Agència Catalana de l’Aigua, 
donant solució a la problemàtica plantejada, l’execució del qual resulta urgent, 
atesa la problemàtica exposada de continues inundacions. 

Ateses les situacions plantejades i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern 
pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, 
en els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya;  

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se 
n’ha de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la 
consideració d’urgents i convenients. 

Aquest Decret llei conté dos articles, una disposició addicional i una disposi-
ció final d’entrada en vigor. L’article 1 dona resposta a les necessitats finan-
ceres inajornables de determinades entitats del sector públic, i es considera 
adient preveure l’autorització dels avals i les garanties que siguin necessaris 
per al 2020 i l’article 2 corregeix una mancança detectada en el text refós de 
la legislació sobre aigües que perjudica l’interès públic des del moment que 
l’ens que executa les obres ha d’endeutar-se per finançar-les. Finalment la dis-
posició addicional conté una autorització als efectes d’iniciar amb urgència la 
tramitació d’un expedient administratiu respecte d’un projecte constructiu 
que, pel greu risc d’inundació que tractar de pal·liar, resulta inajornable. 

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i 
amb la deliberació prèvia del Govern, 

Decreto:  

Article 1. Previsions en matèria financera 

1.1. S’autoritza el Govern, en les condicions i els termes que fixa la Llei 
4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2017, des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre es mantingui la 
situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2020, perquè faci ús d’opera-
cions d’endeutament en qualsevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu 
no superi el que autoritza la Llei esmentada, incrementat pels imports que de-
rivin dels programes d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la norma-
tiva d’estabilitat pressupostària. 

1.2. Pel que fa a les operacions d’endeutament de les entitats del sector públic:  

a) S’autoritza l’Institut Català de Finances a fer ús, durant el 2020, de l’en-
deutament amb termini de reemborsament superior a un any, en qualsevol mo-
dalitat, per finançar les seves operacions de capital, amb la limitació que el 
saldo de deute viu a termini de reemborsament superior a un any el 31 de 
desembre de 2020 no superi el límit de 4.000.000.000,00 d’euros. 

b) S’autoritza l’ens d’abastament d’aigua Ter-Llobregat a fer ús, durant el 
2020, de l’endeutament amb termini de reemborsament superior a un any, que 
pot augmentar per l’import que derivi de l’assumpció dels passius financers 
de la Generalitat de Catalunya subrogats el 2012 de l’extinta ATLL pública, 
fins a un màxim de 374.522.094,82 euros. 
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1.3 Les entitats que, d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes, 
hagin estat classificades en el sector Administració pública de la Generalitat 
no poden formalitzar operacions que comportin un increment d’endeutament 
respecte del que tenien autoritzat el 31 de desembre de 2019, llevat dels casos 
següents:  

a) El Consorci Hospitalari de Vic, que pot augmentar el seu deute per l’import 
que derivi del procés d’integració de la Fundació Hospital Sant Jaume de Man-
lleu en el Consorci per mitjà de l’aportació d’actius i passius, fins a un màxim 
de 5.648.718,50 euros. 

b) L’entitat de dret públic que assumeixi la prestació dels serveis públics de 
salut a la ciutat de Reus i la seva àrea d’influència, que pot augmentar el seu 
deute per l’import que derivi de l’assumpció dels passius financers derivats de 
la construcció de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, fins a un màxim 
de 53.902.681,01 euros. 

c) Aquest import es podrà incrementar pel valor de mercat de les operacions 
de cobertura associades a la construcció de l’Hospital Universitari Sant Joan 
de Reus. 

d) L’entitat Parc Científic de Barcelona, que pot augmentar el seu deute per 
l’import del refinançament de les quotes vençudes dels préstecs rebuts per 
l’entitat en virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics 
fetes des de l’any 2000, fins a un màxim de 30.587.000 euros. 

e) L’entitat Fira 2000, SA, que pot augmentar el seu deute fins a un màxim de 
38.225.000 euros. 

1.4. S’autoritza el Govern, des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, 
mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2020, a 
autoritzar els avals següents:  

a) S’autoritza el Govern a concedir l’aval de la Generalitat en substitució dels 
avals concedits per l’Institut Català de Finances a operacions de crèdit i co-
bertura de risc de tipus d’interès d’Infraestructures de la Generalitat de Cata-
lunya, SAU, o afegir al seu aval en superposició de garantia dels que va con-
ferir al seu dia l’Institut Català de Finances, sigui de forma global o operació 
per operació. 

b) S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2020, a les 
operacions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Adminis-
tració general de l’Estat al Parc Científic de Barcelona en virtut de les con-
vocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000, o 
al seu refinançament per altres entitats. L’import màxim d’aquest aval és de 
55.500.000,00 d’euros. 

c) S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2020, a les ope-
racions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració 
general de l’Estat al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona en 
virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des 
de l’any 2000. L’import màxim d’aquest aval és de 6.200.000,00 euros. 

d) S’autoritza el Govern a prestar avals fins a una quantia màxima global, el 
2020, de 25.000.000 d’euros, en garantia de les operacions financeres que 
subscriguin les cooperatives amb secció de crèdit inscrites en el Registre Ge-
neral de Cooperatives. Aquestes operacions financeres han de tenir com a ob-
jecte el retorn a llurs titulars dels fons dipositats a les seccions de crèdit, sem-
pre que els socis hagin acordat la baixa de la secció de crèdit corresponent 
abans de formalitzar l’aval. Aquest aval cobreix com a màxim el 75 % de 
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l’operació de finançament, i els membres del consell rector de la cooperativa 
n’han de garantir, en tot moment, el percentatge complementari, ampliant 
aquestes garanties als socis de la cooperativa i a la cooperativa mateixa, si així 
ho determina l’entitat que atorga el finançament en funció del risc de cada 
operació. 

e) S’autoritza el Govern a prestar l’aval a Circuits de Catalunya, SL, enfront 
del contracte promotor amb Formula One World Championship Limited 
(FOWC), per tal de garantir el pagament dels drets contractuals per organitzar 
el gran premi de Fórmula 1 per a l’any 2020. Aquest aval no pot superar els 
24.807.292,20 dòlars americans. 

f) S’autoritza el Govern a prestar l’aval a favor de les entitats del sector públic 
de la Generalitat que formen part de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei davant 
de qualsevol instància, o contraaval davant l’entitat financera garant, en el 
marc de les actuacions de comprovació i inspecció de l’impost sobre el valor 
afegit que duu a terme l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. L’im-
port màxim d’aquest aval no pot superar els 50.000.000 d’euros. 

g) S’autoritza el Govern a prestar l’aval davant els òrgans de l’Administració 
Tributària estatal o contraaval davant l’entitat financera garant, fins a un mà-
xim de 12.000.000 d’euros, per tal de garantir els fraccionaments, ajornaments 
o suspensió dels actes de gestió tributària en relació amb la constitució de drets 
de superfície i drets d’arrendament relacionats. 

h) En el cas de modificació, refinançament o substitució d’operacions d’enti-
tats de dret públic i societats mercantils totalment participades per la Genera-
litat, amb aval de la Generalitat o sense, s’autoritza el Govern a atorgar l’aval 
de la Generalitat a les operacions que es produeixin resultants de les modifi-
cacions, el refinançament o la substitució. 

i) S’autoritza l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
a prestar l’aval, durant l’exercici 2020, a favor de les entitats financeres que 
hagin signat el corresponent conveni de col·laboració i en garantia del risc dels 
préstecs formalitzats per estudiants universitaris per finançar l’import de la 
matrícula universitària. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 
4.000.000 d’euros. 

1.5. S’autoritza el Govern, des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i 
mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2020, a 
autoritzar les garanties següents:  

a) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2020, fins a una 
quantia màxima global de 50.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català de 
Finances (ICF) per atorgar préstecs per al foment del comerç i el desenvolu-
pament del sector industrial. A aquest efecte el Departament d’Empresa i Co-
neixement ha de tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons 
de garantia amb càrrec als pressupostos del Departament d’Empresa i Conei-
xement. 

b) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2020, fins a una 
quantia màxima global de 13.000.000 d’euros, a favor de l’ICF per atorgar 
préstecs per al finançament a pimes i autònoms de les empreses agràries, agro-
alimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura de Catalunya. A 
aquest efecte el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
ha de tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia 
amb càrrec als pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació. 



Dossier Ple 49 1a part 
11 de febrer de 2020 

8 

 

c) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2020, fins a una 
quantia màxima global de 12.418.126,10 euros, a favor de l’ICF per atorgar 
préstecs per al finançament de les empreses de l’economia social de Catalu-
nya. A aquest efecte el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha de 
tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb 
càrrec als pressupostos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

d) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2020, fins a una 
quantia màxima global de 5.703.772 euros, a favor de l’ICF per atorgar prés-
tecs per al finançament de projectes culturals. A aquest efecte el Departament 
de Cultura ha de tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons 
de garantia amb càrrec als pressupostos del Departament de Cultura. 

e) S’autoritza l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a prestar garantia, durant 
l’exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 42.500.000 euros, a favor 
de l’Institut Català de Finances (ICF) per atorgar préstecs per a la rehabilitació 
d’edificis d’habitatges amb comunitats de propietaris. A aquest efecte l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya ha de tenir formalitzat un conveni amb l’ICF 
per constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Article 2. Modificacions del text refós de la legislació en matè-
ria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre 

2.1. S’afegeix la lletra e a l’article 73.1 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, amb el text següent:  

«e) Tipus d’interès.» 

2.2 Es modifica l’apartat 6 de la disposició addicional dissetena del text refós 
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, que queda redactat de la 
manera següent:  

«6. La quota de l’amortització de la fase 1 del col·lector de salmorres del Llo-
bregat es detalla en l’annex 8. Aquesta quota es determina segons el mètode 
francès, en funció de les dades reals d’inversió certificades amb relació a 
l’exercici, considerant un període d’amortització de vint-i-cinc anys i el més 
baix dels dos tipus d’interès euríbor a dotze mesos més cinc-cents punts bà-
sics, o bé el valor assignat en el darrer contracte de finançament de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

Addicionalment, es revisa també per a l’explotació en funció de les despeses 
reals certificades pel prestador del servei i dels cabals efectivament abocats.» 

Disposició addicional 

S’autoritza els departaments de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i 
de Territori i Sostenibilitat a adoptar durant el període de pròrroga de la Llei 
4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2017, els acords i mesures que siguin necessaris per a la tramitació del projecte 
de mitigació del risc d’inundació al barri de la Salut del terme municipal de 
Salou (Tarragonès) clau LME.00101/01.P-AP19-02 i per dur a terme les ex-
propiacions necessàries per a l’execució d’aquest projecte. 

Disposició final 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals 
pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 21 de gener de 2020 

Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès 
i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 

Antecedents del Decret Llei 

1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 21.1.2020. 

2. Comunicat al secretari del Govern. 

3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008. 

4. Informe jurídic. 

5. Informe de la Direcció General de Pressupostos. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament. 

 

 
  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Quim_Torra


Dossier Ple 49 1a part 
11 de febrer de 2020 

10 

 

Punt 2 | Debat i votació del dictamen de la Comissió 

Projecte de llei vitivinícola de Catalunya 

200-00002/12 

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMEN-
TACIÓ 

El text del dictamen de la comissió ha estat publicat en el BOPC 535, pàgina 3, 
del 06.02.2020. 
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Punt 3 | Debat i votació 

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la 
seguretat del sector de la petroquímica 

252-00024/12 

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

Reg. 57267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.02.2020 

A la Mesa del Parlament 

Els grups sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i con-
cordants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió 
específica per a l’estudi de la seguretat del sector de la petroquímica a Catalu-
nya. 

Proposta de creació d’una comissió específica per a l’estudi 
de la seguretat del sector de la petroquímica a Catalunya 

Exposició de motius 

El passat 14 de gener va tenir lloc un accident al complex de la petroquímica 
de Tarragona amb greus i lamentables pèrdues humanes i danys materials. 

Aquet accident és un dels més greus de la història del seu complex petroquí-
mic, si descomptem el vessament al Francolí de 2008 i l’atemptat contra En-
petrol, que tampoc es pot qualificar d’accident. 

Aquest lamentable accident suposa un canvi de paradigma respecte la percep-
ció de l’activitat de la indústria química. 

És necessari conèixer de forma transparent tot el que va succeir durant l’emer-
gència, depurar responsabilitats i estudiar les actuacions necessàries per ga-
rantir plenament la seguretat ambiental, industrial i laboral una informació 
adequada a la població i les mesures de control ambiental. 

Cal dir que treballar per la seguretat també suposa treballar per la competiti-
vitat de la indústria enfront altres complexes petroquímics a Europa i cada 
vegada més Àsia. 

Fa més de 90 anys que la indústria es va instal·lar a Tarragona i a mesura que 
ha anat avançant la tecnologia, les empreses del sector (la majoria multinaci-
onals) han treballat en la millora de la implantació de les Millors Tècniques 
Disponibles, moltes vegades amb valor afegit per sobre dels paràmetres que 
marca la llei. Segurament amb marge de millora i amb voluntat de trobar l’en-
caix amb la població de l’entorn. 

Aquest accident ha provocat el desconcert i la preocupació, ha generat inqui-
etuds a l’entorn de les condicions mediambientals i de salut de les persones i 
ha generat un debat sobre la seguretat, els riscos ambientals i la gestió de les 
emergències químiques, així com sobre el model econòmic del Camp de Tar-
ragona. 
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Normes d’organització i funcionament 

Tipus de Comissió 

Es proposa la creació d’una comissió específica d’estudi de la seguretat del 
sector de la petroquímica a Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
63 del Reglament del Parlament. 

Composició 

La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari. 
La seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del 
Parlament per a aquest tipus d’òrgan. 

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, espe-
cialistes i membres d’entitats. 

Objecte 

L’estudi de la seguretat del sector de la petroquímica a Catalunya i en concret 
el funcionament dels plans de seguretat exterior. 

Termini per a la realització dels treballs de la Comissió 

La comissió específica d’una comissió per a l’estudi de la seguretat del sector 
de la petroquímica a Catalunya tindrà la vigència corresponent a la de la le-
gislatura en curs. 

La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, 
d’acord amb les previsions del Reglament del Parlament. 

Palau del Parlament, 29 de gener de 2020 

Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula 
i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia 
Sánchez, GP CatECP; portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC; Alejan-
dro Fernández Álvarez, SP PPC; representants 
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Punt 4 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 12 DE FEBRER DE 2020, A LES 10.00H 

Preguntes al Govern 

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model educatiu. 
Tram. 310-00295/12. Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació. 

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques per 
a evitar el patiment de les víctimes de violència masclista i afavorir-ne la re-
cuperació emocional. Tram. 310-00299/12. Anna Caula i Paretas, del Grup 
Parlamentari Republicà. Substanciació. 

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis ferro-
viaris a les Terres de l’Ebre i al Camp de Tarragona. Tram. 310-00300/12. 
Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el programa «No 
em canviïs la llengua». Tram. 310-00301/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acord en les 
postemergències. Tram. 310-00302/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’Hospital Sant 
Bernabé, de Berga. Tram. 310-00293/12. Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels 
agricultors. Tram. 310-00294/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els concerts edu-
catius i el procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de 
Catalunya. Tram. 310-00298/12. Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de l’aten-
ció sanitària. Tram. 310-00296/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació. 

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió del per-
sonal del Cos de Mossos d’Esquadra. Tram. 310-00297/12. Carlos Carrizosa 
Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

Preguntes al president de la Generalitat 

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00168/12. 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 i social. Tram. 317-00173/12. Carles Riera Albert, del Sub-
grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Substanciació. 
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13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00171/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00166/12. Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00167/12. Anna Caula i Paretas, 
del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació. 

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00170/12. Eduard Pujol i Bo-
nell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

17. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00165/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 
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Punt 5 | Debat i votació de les esmenes a la totalitat del Projecte 

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya per al 2020 

200-00011/12 

TEXT PRESENTAT 

Reg. 57086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020 

El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 525, pàgina 3, del 
29.01.2020. 

ESMENES A LA TOTALITAT 

Reg. 57572; 57640; 57813; 57893 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia i Hisenda, 10.02.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 57572) 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 115 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena a la totalitat al Projecte de llei de pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya per al 2020 (tram. 200-00011/12). 

Esmena 
GP de Ciutadans 
A la totalitat 

De retorn al Govern. 

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs 

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 57640) 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i 132 
del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (tram. 200-
00011/12). 

Esmena 
SP del Partit Popular de Catalunya 
A la totalitat 

De retorn al Govern. 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC 



Dossier Ple 49 1a part 
11 de febrer de 2020 

16 

 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR  (REG. 57813) 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 115 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena al Projecte de llei de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2020 (tram. 200-00011/12). 

Esmena 
GP Socialistes i Units per Avançar 
A la totalitat 

De retorn al Govern. 

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2020 

Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units 

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 
CONSTITUENT (REG. 57893) 

A la Mesa de Parlament 

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 
115 del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de 
llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (tram. 200-
00011/12). 

Esmena 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent 
A la totalitat 

De retorn al Govern. 

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2020 

Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC 
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Punt 6 | Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat 

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administrati-
ves i del sector públic i de creació de l’impost sobre les ins-
tal·lacions que incideixen en el medi ambient 

200-00012/12 

TEXT PRESENTAT 

Reg. 57087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2020 

El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 526, pàgina 3, del 
30.01.2020. 

ESMENES A LA TOTALITAT 

Reg. 57251; 57618; 57641; 57649 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia i Hisenda, 06.02.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 57251) 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 115 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente enmienda al Projecte de llei de mesures fiscals, finance-
res, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les ins-
tal·lacions que incideixen en el medi ambient (tram. 200-00012/12). 

Enmienda 
GP de Ciutadans 
A la totalidad 

De retorno al Gobierno del proyecto de ley. 

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 57618) 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 115 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena al Projecte de llei de mesures fiscals, finan-
ceres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les 
instal·lacions que incideixen en el medi ambient (tram. 200-00012/12). 

Esmena 
GP Socialistes i Units per Avançar 
A la totalitat 

De retorn al Govern. 

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2020 

Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units 
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SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 57641) 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 115 del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de me-
sures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de 
l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (tram. 
200-00012/12). 

Esmena 
SP del Partit Popular de Catalunya  
A la totalitat 

De retorn al Govern. 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC 

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 
CONSTITUENT (REG. 57649) 

A la Mesa del Parlament 

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 
115 del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de 
llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de cre-
ació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient 
(tram. 200-00012/12). 

Esmena 
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent 
A la totalitat 

De retorn al Govern. 

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2020 

Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC 
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Punt 15 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca 
d’un finançament just de la cultura 

302-00187/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 57809 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.02.2020 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix 
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre la manca d’un finançament just de 
la cultura (tram. 300-00226/12). 

Moció 

1. El Parlament de Catalunya constata la insuficiència del pressupost del 
Departament de Cultura pel 2020 per fer front als reptes dels sector cultural 
català. 

2. El Parlament de Catalunya constata l’enorme distància que hi ha en inver-
sió cultural entre Catalunya i els països i regions del nostre entorn, tant en 
percentatge sobre el total dels pressupostos com en la inversió per habitant. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

3. Incorporar en els pressupostos de la Generalitat per al 2020, amb el pre-
ceptiu diàleg amb el sector cultural i els grups parlamentaris, 120 milions 
d’euros addicionals als ja previstos, per tal que les polítiques culturals arribin 
a l’1% del conjunt dels pressupostos de la Generalitat. 

4. Presentar al Parlament de Catalunya un pla concret i temporal per arribar 
al 2% en inversió cultural en un termini de temps raonable. 

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2020 

Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP PSC-
Units 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 58080, 58243 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 
10.2.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 58080) 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 
del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca d'un finançament 
just de la cultura (tram. 302-00187/12).  

Enmienda 1 
GP de Ciutadans 
De adición de un nuevo punto 5.  

5. Impulsar un plan estratégico integral de la cultura "Horizonte 2030" que 
desarrolle políticas culturales establecids por la Agenda 2030, cumpliendo 
con los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.  

Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2020 

Lorena Roldán Suárez Héctor Amelló Montiu 
Portavoz del GP Cs Diputado del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 58243) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la manca d’un finançament just de la cultura (tram. 302-
00187/12). 

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

1. El Parlament de Catalunya constata que el pressupost del Departament 
de Cultura per al 2020, tot i tenir una pujada superior a la mitjana de de-
partaments del Govern, no assoleix els nivells necessaris perquè la cultura 
tingui un espai molt rellevant en la societat catalana. Així mateix, constata 
que el dèficit fiscal es tradueix a la pràctica també en dèficit d'inversió en 
cultura continuat. 
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Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 2 

2. El Parlament de Catalunya constata que el pressupost de cultura 2020 
representa un increment de 7,1 EUR per habitant i que se situa a prop dels 
40 EUR/hab en aquest 2020, la qual cosa representa que sobre la despesa 
de la Generalitat és d'un 1,1 %. Cal accelerar aquesta tendència al creixe-
ment per acostar-se a la inversió per persona en cultura dels països més 
capdavanters. 

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

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a instar el 
Govern de l'Estat perquè corregeixi la manca històrica d'inversió en equi-
paments culturals a Catalunya mitjançant una aportació en els propers PGE 
a la Generalitat de 120 milions d'euros que permetin tirar endavant actuaci-
ons permanent endarrerides com ara la biblioteca de Barcelona o les ampli-
acions i millores de museus i altres equipaments. 

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

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat perquè creï 
una mesa sectorial formada pels departaments competents en matèria d'eco-
nomia i de cultura, amb representants dels diversos sectors culturals, per 
establir un pla plurienal que permeti situar-nos en un temps raonable entre 
els països amb uns nivells de despesa en cultura més alts. 

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 16 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció dels joves 

302-00188/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 57888 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.02.2020 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix 
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre la situació dels joves (tram. 300-
00227/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Aprovar la bonificació en un 99% de la quota de l’impost sobre transmis-
sions patrimonials i actes jurídics documentats per a la constitució d’arren-
daments immobiliaris a menors de 35 anys. 

2. Fomentar, conjuntament amb les administracions locals, tinences alterna-
tives d’habitatge per tal de combatre l’especulació immobiliària. 

3. Posar en marxa ajudes al lloguer pels menors de 35 anys per facilitar el 
pagament del lloguer de l’habitatge habitual. 

4. Incrementar l’activitat inspectora en el sector dels «riders», col·lectiu for-
mat en gran part per joves. 

5. Posar en marxa un pla de retorn juvenil que ofereixi als i les joves emi-
grants un contracte de llarga durada, preferiblement indefinit, a empreses 
radicades a Catalunya. 

6. Posar en marxa ajuts per sufragar les despeses de desplaçament en retor-
nar (desplaçament, trasllat, etc) dels beneficiaris del pla de retorn juvenil. 

7. Convocar un grup de treball que tingui per objecte l’establiment d’un 
marc català de qualitat de les pràctiques, tal com recull la Moció 75/XII del 
Parlament de Catalunya, que reculli les recomanacions del Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya i que tingui com a model base el document que 
va adoptar el Fòrum Europeu de la Joventut sobre aquest tema. 

8. Implementar la «T-cultura», una bonificació de 100€ als i les joves que 
compleixin 18 anys per tal de poder consumir cultura en un ampli ventall 
d’opcions (museus, teatre, música, cinema, llibres...). 

9. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació pro-
fessionals mitjançant un procés de diàleg que garanteixi la participació dels 
diferents agents implicats i que faci efectiva la plena integració dels actuals 
subsistemes de formació professional. 

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2020 

Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 58084, 58229, 58252 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 
10.2.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 58084) 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputa-
da del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que 
estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
dels joves (tram. 302-00188/12). 

Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició al punt 2. 

2. Ampliar el parc d’habitatge públic dotacional per a joves i fomentar, con-
juntament amb les administracions locals, tinences alternatives d’habitatge 
per tal de combatre l’especulació immobiliària.  

Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició d'un nou punt 7.bis 

7.bis. Impulsar les pràctiques remunerades per als ensenyaments de grau 
superior.  

Esmena 3 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició de nou punt 10 

10. Destinar part de l’increment pressupostari en salut mental per a la mi-
llora de l’atenció als joves en els CSMIJ i CSMA. 

Esmena 4 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició de nou punt 11 

11. Organitzar campanyes de prevenció i sensibilització del perill que com-
porta l’addició al joc, adreçades als joves i aplicar estratègies de prevenció 
en l’àmbit educatiu per a alumnes d’educació primària, secundària, batxi-
llerat i llurs famílies. Aquestes campanyes han d’ésser dissenyades des de la 
perspectiva de la salut pública i s’han de dotar de pressupost. 

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2020 

Susanna Segovia Sánchez Concepción Abellán Carretero 
Portaveu del GP CatECP Diputada del GP CatECP 
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 58229) 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 
del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels joves 
(tram. 302-00188/12). 

Enmienda 1 
GP de Ciutadans 
De adición de un nuevo punto 4 bis 

4.bis Incrementar la actividad inspectora a todos los autónomos para evitar 
situaciones de falsos autónomos y sobre todo para proteger y velar por los 
derechos laborales de los jóvenes. 

Enmienda 2 
GP de Ciutadans 

De adición de un nuevo punto 8 bis  

8.bis Promocionar el préstamo y el intercambio de grandes obras de arte 
entre los museos autonómicos y del Estado, para hacer más accesible a to-
dos los ciudadanos la posibilidad de disfrutar de las grandes creaciones 
artísticas.  

Enmienda 3 
GP de Ciutadans 
De adición de un nuevo punto 10  

10. Fomentar y velar por unas universidades catalanas libres de todo tipo de 
violencia y discriminación por motivo de ideología, género, orientación 
sexual, nacionalidad y cualesquiera otras de índole personal o social, y 
condenar los recientes actos de intolerancia que sufrió la entidad juvenil 
S'ha Acabat en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universitat 
Pompeu Fabra. 

Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2020 

Lorena Roldán Suárez Mercè Escofet Sala 
Portavoz del GP Cs Diputada del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 58252) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la situació dels joves (tram. 302-00188/12). 
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Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

3. Reforçar el suport en l’atorgament dels ajuts al pagament del lloguer a la 
població menor de 35 anys. I reclamar la proporcionalitat que pertoca del 
Plan Estatal de Vivienda que s’ha d’impulsar a partir de 2021 ho contempli 
en les seves bases, dotant-lo dels recursos econòmics necessaris.  

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

4. Que la Inspecció de Treball continuï vetllant pel compliment de la norma-
tiva laboral amb especial atenció als joves que, per exemple, conformen el 
sector dels “riders”. 

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

De refosa dels punts 5 i 6 en un únic punt 

Posar en marxa un pla de retorn juvenil que inclogui mesures per millorar 
la seva ocupabilitat i possibiliti la seva inserció laboral, així com el suport 
per les despeses del retorn.  

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

8. Continuar aprofundint en les millores del pressupost dedicat a Cultura a 
fi d’ampliar la línia de foment del consum cultural entre els joves, com el 
programa Escena25 o d’altres que es puguin dissenyar a tal fi. Així mateix, 
aconseguir aportacions extraordinàries en els PGE que ajudin a pal·liar la 
manca sistemàtica d’inversió de l’Estat en cultura a Catalunya i que perme-
tin generar polítiques actives de foment del consum cultural entre els joves. 

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 17 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’Administració de justícia 

302-00189/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 57889 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.02.2020 

Reg. 58074 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.02.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción sub-
siguiente a la Interpel·lació al Govern sobre l’Administració de justícia 
(tram. 300-00229/12). 

Moción 

El Parlamento de Cataluña:  

1. Condena las injerencias y la campaña de denigración sistemática del Go-
vern de la Generalitat hacia la Administración de Justicia y sus miembros, 
los cuales tienen el deber de impartir justicia y defender los derechos y liber-
tades de todos los ciudadanos. En consecuencia, el Parlament de Cataluña 
insta al Govern de la Generalitat a pedir perdón a toda la ciudadanía y en 
particular a los servidores públicos de la justicia por las campañas de descré-
dito realizadas. 

2. Considera un fraude antidemocrático que los políticos utilicen su cargo 
para dejar sin efecto las resoluciones judiciales que afectan a otros políticos 
y una falta de respeto a la labor de los servidores públicos de la Justicia. 

3. Reconoce la gran labor desarrollada por los jueces, magistrados, fiscales y 
servidores de la Administración de Justicia, los cuales resuelven más de 
900.000 asuntos cada año solamente en Cataluña, garantizando los derechos 
y libertades de los ciudadanos a pesar de la continuada e intencionada cam-
paña de denigración y deslealtad de los Governs separatistas. 

4. Reitera la necesidad de recordar que todos los ciudadanos estamos obliga-
dos a acatar las resoluciones judiciales y respetar a las instituciones y perso-
nas que imparten justicia. 

5. Condena el mal uso de las competencias penitenciarias del Govern de la 
Generalitat para vulnerar el principio de igualdad entre ciudadanos al otorgar 
privilegios penitenciarios a políticos de los partidos que le dan apoyo y a 
ciudadanos vinculados a los mismos sin reunir los requisitos de procedibili-
dad para los mismos y en perjuicio de los fines de las penas acordadas por 
los Tribunales de Justicia. 

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:  

6. Reubicar, en un plazo máximo de tres meses, los actuales Juzgados de 
Martorell de forma transitoria y hasta que no se construya el nuevo edificio, 
con la finalidad de garantizar la seguridad y la integridad física de los traba-
jadores que allí trabajan y de los ciudadanos que acuden a sus dependencias. 
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7. Elaborar un plan de acción para incentivar que los servidores públicos de 
la Justicia encuentren atractiva Cataluña para ejercer su profesión a través de 
incentivos en sus remuneraciones y en sus condiciones de trabajo. 

8. Revisar el complemento específico que reciben los funcionarios de la 
Administración de Justicia en Cataluña, que no ha sido revisado desde el año 
2006, y equipararlo a la media del resto de España, con efectos a 1 de enero 
del 2020. 

9. Cumplir el compromiso, adquirido por el Govern de la Generalitat, de 
reintegrar a todos los funcionarios de la Generalitat de Cataluña el 40% de la 
paga extraordinaria de 2013, que todavía está pendiente de serles abonada. 

10. Adoptar las medidas necesarias para que los edificios de los juzgados de 
Cataluña no tengan deficiencias en los sistemas de refrigeración y climatiza-
ción con el objetivo de garantizar unas condiciones laborales dignas y evitar 
que sucesos como los acontecidos en el verano de 2019 puedan volver a 
originar el cierre de sedes judiciales. 

11. Implantar con la máxima urgencia en los partidos judiciales de mayor 
población las Unidades de Valoración Forense Integral, con la finalidad de 
que se pueda dar una respuesta apropiada y efectiva a todas las víctimas de 
violencia de género. 

12. Cumplir en el plazo máximo de dos meses con el contenido de la Reso-
lución 575/XII del Parlament de Cataluña, sobre el pago de las cantidades 
reconocidas a los abogados del turno de oficio y asistencia al detenido. 

13. Que cuando se produzca una baja de un funcionario titular en la Admi-
nistración de Justicia, se provea en un plazo máximo de 15 días de otro fun-
cionario sustituto que ya tenga formación específica y experiencia en las 
labores desempeñadas por el trabajador que está de baja. 

Palacio del Parlamento, 6 de febrero de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, 
GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 58049, 58237, 58241 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 
10.2.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 58049) 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Admi-
nistració de justícia (tram. 302-00189/12). 
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Esmena 1 
GP de Catalunya en Comú Podem 
D'addició al punto 8 

8. Revisar el complemento específico que reciben los funcionaros de la Ad-
ministración de Justicia en Catalunya, que no ha sido revisado desde 2006, 
con el fin de realizar una equiparación sobre la medida de territorio del 
Estado español y poder corregir la diferencia del IPC de Catalunya respecto 
al resto de territorios. 

Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem 
De modificació del punt 9 

9. Cumplir el compromiso, adquirido por el Govern de la Generalitat, de 
reintegrar a todos los funcionarios de la Generalitat de Cataluña el 60% de la 
paga extraordinaria de 2013, que todavía está pendiente de serles abonada. 

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2020 

Susanna Segovia Sánchez Yolanda López Fernández 
Portaveu del GP CatECP Diputada del GP CatECP 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 58237) 

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 subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Administració de 
justícia (tram. 302-00189/12). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 7, nou text 

7. Elaborar un plan de acción entre el Departament de Justicia, el Ministe-
rio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, para incentivar a 
los servidores públicos de la justicia, para que escojan como destino Cata-
lunya. Este plan debería establecer mejoras en las cargas de trabajo de los 
juzgados, así como incentivos en las remuneraciones, si fuera el caso, y un 
programa de formación específico para el uso del catalán en la Administra-
ción de Justicia, que fomentara su conocimiento y su uso. 

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020 

Eva Granados Galiano Rosa Maria Ibarra Ollé 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 58241) 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, 
diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
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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’Administració de justícia (tram. 302-00189/12). 

Esmena 1 
SP del Partit Popular de Catalunya 
D'addició a l'apartat 10 

10. Adoptar, en el plazo de dos meses, las medidas necesarias para que los 
edificios de los juzgados de Cataluña no tengan deficiencias en los sistemas 
de refrigeración y climatización con el objetivo de garantizar unas condicio-
nes laborales dignas y evitar sucesos como los acontecidos en el verano de 
2019. 

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez Esperanza García González 
Representant del SP PPC Diputada del SP PPC 
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Punt 18 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pro-
tecció dels menors a les escoles 

302-00190/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 57891 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.02.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente 
a la Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels menors a les escoles 
(tram. 300-00230/12). 

Moción 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:  

1. Ofrecer datos oficiales sobre acoso escolar con datos como el número de 
víctimas, el número de protocolos que se abren y su resultado, y su inciden-
cia en los trastornos psicológicos y en los suicidios. 

2. Visibilizar el tema del acoso escolar como primer paso para acabar con él. 

3. Recoger el tema del acoso escolar en los proyectos educativos de centro y 
en los planes de acción tutorial. 

4. Incorporar la educación emocional desde la etapa de Infantil. 

5. Impulsar la formación del profesorado en materia de prevención del acoso 
escolar. 

6. Dotar a los centros escolares de planes de prevención del acoso escolar 
como el TEI (Tutoría entre iguales). 

7. Crear un plan específico para erradicar el acoso escolar al colectivo 
LGTBI. 

8. Crear un plan específico para erradicar el acoso a los alumnos con TEA. 

9. Condenar las prácticas de Plataforma per la Llengua que, según ellos mis-
mos reconocieron en rueda de prensa, engañaron a los equipos directivos y al 
profesorado para ver qué lenguas hablaban los alumnos y los profesores a la 
hora del patio. 

10. Mostrar el apoyo a la alumna presuntamente agredida en un colegio de 
Terrassa. 

11. Velar para que los alumnos no tengan que hacer públicas sus simpatías 
políticas y las de sus familias. 

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 58239, 58244 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 
10.2.2020 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 58239) 

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 subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels 
menors a les escoles (tram. 302-00190/12). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 9bis 

9bis. Elaborar i aprovar un protocol d'actuació per autoritzar estudis o inves-
tigacions que es realitzin en centres educatius que garanteixi la informació 
als equips directius i els claustres, així com a assabentar les famílies, per tal 
de protegir el dret de protecció dels infants. 

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020 

Eva Granados Galiano Esther Niubó Cidoncha 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 58244) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la protecció dels menors a les escoles (tram. 302-00190/12). 

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

1. Oferir dades oficials sobre l’assetjament escolar amb dades com el número 
de víctimes, el número de protocols que s’obren i el seu resultat i fer les de-
rivacions necessàries als centres de salut.  

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

3. Incidir en la inclusió en els projectes educatius de centre i els projectes 
de convivència del treball en prevenció i intervenció davant l’assetjament 
escolar. 
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Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació i addició 

4. Incorporar l’educació afectiva i sexual des de l’etapa d’infantil i durant 
tota l’educació obligatòria per tal de contribuir a evitar situacions de vio-
lència masclista i assetjament. 

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

5. Reforçar els programes de formació del professorat en matèria de preven-
ció de l’assetjament escolar. 

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

6. Promoure que els centres educatius desenvolupin programes de prevenció 
de l’assetjament escolar com el TEI (Tutoria entre iguals), l’educació socio-
emocional, l’educació sexual i afectiva, la resolució positiva de conflictes o 
les pràctiques restauratives entre d’altres. 

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

7. Seguir aplicant el protocol específic per a eradicar l’assetjament escolar al 
col·lectiu LGTBI. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació 

8. Garantir l’aplicació del Protocol per evitar conductes d’assetjament i 
ciberassetjament per eradicar l’assetjament als alumnes amb TEA. 

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

10. Mostrar recolzament a tots els membres de la comunitat educativa que 
s’han vist assetjats i assenyalats públicament i a tots els menors que han 
patit qualsevol tipus d’assetjament en l’entorn escolar. 

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

11. Seguir treballant des de la neutralitat política en l’àmbit educatiu i condem-
nar qualsevol assenyalament públic als membres de la comunitat educativa. 

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 19 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció 
exterior 

302-00191/12 

PRESENTACIÓ: SP PPC 

Reg. 57892 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.02.2020 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Daniel Serrano Coronado, dipu-
tat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior (tram. 
300-00231/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. El Parlament de Catalunya constata que el Govern de la Generalitat ha 
utilitzat les delegacions de govern a l’exterior i el DIPLOCAT com a ins-
truments de difusió i propaganda del procés independentista, el que ha per-
judicat greument la imatge exterior de Catalunya. 

2. El Parlament de Catalunya, davant la negativa de Govern d’ajustar l’acció 
de les delegacions a l’exterior a la legalitat, insta el Govern de la Generalitat a:  

a) Fer efectiu, de forma immediata, el tancament de les delegacions de la 
Generalitat a França, Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Estats Units d’Amè-
rica, Suïssa i Itàlia ordenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al 
anul·lar el Decret 126/2018, de l’26 de juny. 

b) Tancar la resta de delegacions de Govern de la Generalitat a l’exterior, 
amb excepció de la delegació davant la Unió Europea. 

c) Acordar, a la propera reunió de govern, el cessament de tots els delegats 
del Govern de la Generalitat, inclosa la delegada de Govern davant la Unió 
Europea, i destinar el personal de les delegacions, si n’hi ha, a reforçar la 
Xarxa de oficines Exteriors de Comerç i Inversió de l’Agència per la Com-
petitivitat de l’Empresa (ACCIÓ). 

3. El Parlament de Catalunya, davant la negativa de permetre la comparei-
xença en seu parlamentària dels delegats de Govern a l’exterior, insta el Go-
vern de la Generalitat a:  

a) Presentar a la cambra, durant el segon trimestre del 2020, un informe so-
bre l’activitat desenvolupada per cadascuna de les delegacions de govern a 
l’exterior. 

b) Impulsar, en un exercici de transparència, la modificació de la Llei 
16/2014, de 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Eu-
ropea, perquè els delegats de govern a l’exterior tinguin la obligació de com-
parèixer davant al Parlament amb una periodicitat anual. 

4. El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:  

a) Nomenar com a delegat o delegada de govern davant la Unió Europea una 
persona amb una àmplia i reconeguda trajectòria professional en l’àmbit de 
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les relacions internacionals i coneixement del funcionament de la Unió Eu-
ropea i les seves institucions. 

b) Destinar la dotació pressupostària prevista per a les delegacions de govern 
a l’exterior en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de l’any 
2020 a reforçar els instruments d’ajuda per a la implantació comercial i pro-
ductiva d’empreses catalanes en els mercats exteriors. 

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez, representant; Daniel Serrano Coronado, dipu-
tat, SP PPC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 58140, 58238 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 
10.2.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 58140) 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 
del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior (tram. 302-
00191/12). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou punt 2 bis 

2) bis (nou) Comparèixer amb caràcter anual per donar explicacions sobre 
l'agenda europea i internacional i sobre els viatges a l'exterior del Govern, i 
en concret del President i dels consellers.  

Esmena 2 
GP de Ciutadans 
D'addició d'una nova lletra c) al punt 3 

3. c) (nou) Impulsar, en un exercici de transparència, que els càrrecs even-
tuals de l'oficina dels expresidents i el coordinador de polítiques internacio-
nals (o càrrecs equivalents) publiquin les seves agendes de reunions i com-
pareguin anualment al Parlament per donar explicacions de la seva acti-
vitat.  

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2020 

Lorena Roldán Suárez Susana Beltrán García 
Portavoz del GP Cs Diputada del GP Cs 
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 58238) 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció 
exterior (tram. 302-00191/12). 

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

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Dur a terme l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya de conformi-
tat amb els principis rectors de l’acció exterior i de les relacions amb la 
Unió Europea continguts en l’article 3 de la Llei 16/2014, del 4 de desem-
bre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea i, en particular, pel 
que fa a la cerca del consens polític en les orientacions i estratègies gene-
rals de l’acció exterior i de les relacions amb la Unió Europea, així com pel 
que fa al compliment del principi de lleialtat institucional mútua i la cerca 
de sinergies amb el Govern d’Espanya i amb les altres administracions pú-
bliques. 

b) Racionalitzar la xarxa d’unitats de representació de la Generalitat a l’ex-
terior, de conformitat amb els principis d’eficiència i eficàcia en els que es 
fonamenta la xarxa, de conformitat amb l’article 29 de la Llei 16/2014, del 4 
de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, procu-
rant integrar les delegacions a l’exterior, les oficines sectorials, Institut 
Ramon Llull, Institut Català de les Empreses Culturals, Agència Catalana 
de Turisme i les oficines de la Xarxa d’Oficines Exteriors de Comerç i Inver-
sió de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ). 

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020 

Eva Granados Galiano Ferran Pedret i Santos 
Portaveu del GP PSC-Units Portaveu adjunt del GP PSC-Units 
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Punt 20 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
desigualtats territorials a Catalunya 

302-00192/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 57938 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.02.2020 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre les desigualtats territorials a Cata-
lunya (tram. 300-00225/12). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Impulsar una Agenda Rural de Catalunya com a eina de governança parti-
cipativa i planificació estratègica que permeti potenciar les oportunitats del 
món rural i afrontar els reptes que plantegen tant les creixents desigualtats 
territorials que afecten a les àrees rurals com les dinàmiques de despobla-
ment. Aquesta Agenda Rural avançarà amb coherència amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 2030 i es coordinarà amb la ja existent Agenda 
Urbana de Catalunya. 

2. Desplegar durant el 2020 la xarxa pública de molt alta capacitat (fibra 
òptica) a totes les capitals de comarca i iniciar el desplegament a municipis 
amb nuclis de més de 50 habitants. 

3. Garantir, des del Servei Català de la Salut, una gestió integrada i equitati-
va dels serveis i les rutes assistencials de tots els territoris, sigui quin sigui el 
gestor, amb protocols i guies clíniques unificades, amb l’objectiu d’eliminar 
les enormes diferències que existeixen entre territoris pel que fa als temps 
d’espera per a proves, visites d’especialista o intervencions. 

4. Reclamar al Govern de l’Estat l’aplicació de la Disposició adicional terce-
ra de l’Estatut en matèria d’infraestructures, així com el compliment dels 
compromisos de finançament del Pla Rodalies, tot prioritzant aquelles infra-
estructures que permetin reduir els dèficits de mobilitat del món rural. 

5. Implementar un pla de d’inversions i de manteniment per tal de garantir 
que tots els nuclis de població de més de 25 habitants disposin d’un accés 
rodat de qualitat, per mitjà de vies asfaltades, segures i amb un manteniment 
adequat. 

6. Crear un sistema d’ajuts públics per a tots i totes les estudiants que hagin 
de residir fora del seu domicili per motiu dels estudis que cursen. Aquest 
sistema hauria de superar l’actual sistema de beques per convertir-se en un 
sistema universal, progressiu segons nivell de renda i que, vinculat als resul-
tats acadèmics, compensi, si més no en part, les despeses de transport i allot-
jament dels i les estudiants durant el curs acadèmic. 

7. Planificar el creixement de les energies renovables amb criteris de justícia 
territorial, apostant per un model democratitzador, de generació distribuïda i 
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evitant la massificació d’aerogeneradors i de centrals fotovoltaiques en de-
terminades comarques, respectant el paisatge, el patrimoni natural i cultural i 
la salut de la població. 

8. En el marc de la creació de l’Agència de la Natura, dotar de recursos sufi-
cients el conjunt dels espais dels Sistema d’Espais Naturals Protegits del 
país, creant progressivament òrgans de gestió per a tots aquells espais que 
encara no en tenen. 

9. Reactivar la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per tal 
de consensuar mesures urgents adreçades a frenar la degradació ecològica 
del Delta i assegurar la sostenibilitat futura de les Terres de l’Ebre. 

10. Aprovar un Pla Estratègic per fer front a la crisi de preus de la fruita 
dolça a Catalunya i assegurar un futur viable per al sector. 

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 58136, 58240, 58251 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 
10.2.2020 

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 58136) 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat 
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
desigualtats territorials a Catalunya (tram. 302-00192/12). 

Esmena 1 
SP del Partit Popular de Catalunya 
D'addició d'un nou apartat 11 

11. Avaluar l'impacte territorial de les mesures i accions impulsades pel 
propi Govern. 

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez Santi Rodríguez i Serra 
Representant del SP PPC Diputat del SP PPC 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 58240) 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les desigualtats 
territorials a Catalunya (tram. 302-00192/12). 
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Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 1bis. 

1bis. Reclamar, tal com va aprovar el Ple del Parlament el 25 de juliol de 
2019 a la Moció 108/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió del 
territori, la lluita contra el despoblament rural i els ajuts a zones que han 
patit incendis forestals, la posada en ple funcionament de la Comissió Inter-
departamental i la presentació de les seves conclusions i accions. El Parla-
ment també lamenta la manca, per part del Govern, d’un projecte integral 
de país, amb accions i finançament concrets, per a contrarestar la despobla-
ció, l’empobriment i l’envelliment de moltes zones rurals.  

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 3bis.  

3bis. Recuperar el pressupost i serveis sanitaris perduts durant els anys de 
retallades als Hospitals comarcals de Catalunya com un element clau per 
fixar la població al territori. Presentar, durant els propers 3 mesos, un pro-
grama d’incentius econòmics i laborals als professionals sanitaris de que 
treballin a les zones rurals amb més dificultat de cobertura.  

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 10bis 

10bis. Crear un fons de finançament extraordinari de 30 milions d’euros, a 
través de l’Institut Català de Finances i el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, per tal de facilitar crèdits als agricultors i 
ramaders afectats per la crisi de preus i per garantir la seva viabilitat.  

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

Definir i presentar un calendari d’inversions específic per a les Comarques 
de Lleida i Comarques de l’Ebre per tal de compensar les retallades de la 
inversió pública del 81% i 80%, respectivament, des del 2010 essent les més 
grans de tot Catalunya. A més, cal tenir en compte que ambdós territoris són 
dels que pateixen major despoblació.  

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

Presentar, en el marc de la comissió interdepartamental, una bateria de 
mesures fiscals, financeres i normatives que facilitin l’activitat econòmi-
ca i la qualitat de vida de les persones que viuen en zones amb risc de 
despoblació. 
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Esmena 6 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt  

Potenciar un espai de comunicació i coordinació de les accions necessàries 
per lluitar contra la despoblació amb les administracions públiques de Ca-
talunya, de l’Estat i de la Unió Europea. 

Esmena 7 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt  

Recuperar les ajudes al transport i al menjador escolars als nuclis agregats 
sense escola. 

Esmena 8 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt  

Recuperar el pressupost perdut del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació des del 2010 i augmentar el percentatge respecte el 
total del pressupost de la Generalitat de Catalunya, ja que la proposta del 
2010 es situa en el percentatge més petit dels darrers 10 anys.  

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020 

Eva Granados Galiano Òscar Ordeig i Molist 
Portaveu del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 58251) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les desigualtats territorials a Catalunya (tram. 302-00192/12). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició en el punt 1 

1. Impulsar, a partir de la coordinació entre l’estratègia País Viu i la Co-
missió Interdepartamental sobre despoblament rural, una Agenda Rural de 
Catalunya, com a eina de governança participativa i planificació estratègica 
que permeti potenciar les oportunitats del món rural i afrontar els reptes que 
plantegen tant les creixents desigualtats territorials que afecten a les àrees 
rurals com les dinàmiques de despoblament. Aquesta Agenda Rural avançarà 
amb coherència amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 i es 
coordinarà amb la ja existent Agenda Urbana de Catalunya. 
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Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 2 

2. Finalitzar durant el 2020 el desplegament de la xarxa pública de molt alta 
capacitat (fibra òptica) a totes les capitals de comarca i continuar amb el 
desplegament a municipis amb nuclis de població de més de 50 habitants, 
amb la finalitat que estiguin tots connectats el 2023. 

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

3. Garantir, des del Servei Català de la Salut, una gestió integrada i equitati-
va dels serveis i les rutes assistencials de tots els territoris, sigui quin sigui el 
gestor, amb protocols i guies clíniques unificades, amb l'objectiu de garantir 
l'equitat territorial pel que fa als temps d'espera per a proves, visites d'espe-
cialista o intervencions. 

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

5. Implementar, conjuntament amb les diputacions i els ajuntaments un pla 
de suport financer i de manteniment per tal de garantir que tots els nuclis de 
població de més de 25 habitants disposin d'un accés rodat de qualitat, per 
mitjà de vies asfaltades, segures i amb un manteniment adequat. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
D’addició en el punt 6 

6. Instar al Govern de l’Estat espanyol a fer efectiva la transferència de les 
beques i ajuts universitaris pendent des de fa dècades. Dins aquest traspàs 
caldrà crear un sistema d'ajuts públics per a tots i totes les estudiants que 
hagin de residir fora del seu domicili per motiu dels estudis que cursen. 
Aquest sistema hauria de superar l'actual sistema de beques per convertir-se 
en un sistema universal, progressiu segons nivell de renda i que, vinculat als 
resultats acadèmics, compensi, si més no en part, les despeses de transport i 
allotjament dels i les estudiants durant el curs acadèmic. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De supressió en el punt 8 

8. En el marc de la creació de l'Agència de la Natura, dotar de recursos sufi-
cients el conjunt dels espais dels Sistema d'Espais Naturals Protegits del 
país, creant progressivament òrgans de gestió per a tots aquells espais que 
encara no en tenen. 
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Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà 
De modificació del punt 9 

9. Reactivar la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre per tal 
de consensuar mesures urgents adreçades a frenar la regressió i subsidència 
del Delta i assegurar la sostenibilitat futura de les Terres de l'Ebre. 

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

10. Culminar les accions previstes al Pla d’acció de la Fruita Dolça 2018-
2020, i seguir desplegant les actuacions per fer front a la crisi de preus de la 
fruita dolça a Catalunya i assegurar un futur viable pel sector. 

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 21 | Debat i votació 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’emergència climàtica 

302-00193/12 

PRESENTACIÓ: GP JXCAT 

Reg. 57939 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.02.2020 

Reg. 58245 / Coneixement: Presidència del Parlament, 10.02.2020 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
l’emergència climàtica (tram. 300-00228/12). 

Moció 

El passat 17 de gener es va aplegar la 1ª Cimera d’Acció Climàtica. Era la 
culminació d’un procés en el que l’equip de la Conselleria de Territori i Sos-
tenibilitat van fer reunions de treball amb múltiples actors. A la Cimera tam-
bé es van fer públics un seguit de compromisos generals i sectorials. 

Catalunya ha de fer honor als objectius del Paquet d’Energia i Clima que la 
UE va aprovar al 2009, les fites que proposava per l’any 2020: una reducció 
del 20% de les emissions de GEH (respecte nivells de 1990), que l’energia 
final procedent de renovables assolis la fita del 20% i que hi hagués una mi-
llora de l’eficiència energètica del 20%. Segons les dades de l’any 2017, les 
darreres disponibles, a Catalunya han augmentat les emissions un 16,5 %, 
tenim només un 8,5% d’energia final amb renovables i s’ha millorat l’efici-
ència en un 13%. 

El 2018 la UE va revisar a l’alça els objectius. El nou paquet d’energia cli-
ma, proposa per l’any 2030: al menys un 40% reducció de les emissions de 
GEH (respecte nivells de 1990), al menys un 32% de l’energia final proce-
dent de renovables i al menys un 32,5% de millora de l’eficiència. En aquest 
marc, d’acord amb el Reglament de la UE 2018/1999, d’11 de desembre de 
2018, sobre la governança de la Unió de la Energia i de l’Acció pel Clima 
(DOUE núm. L-238, de 21/12/2018), tots els estats membres de l’UE estan 
obligats a presentar Plans Nacionals d’Energia i Clima pel període 2021-
2030. 

Catalunya, en no ser encara un Estat, no està obligada formalment a presen-
tar aquest Pla Nacional d’Energia i Clima, però per coherència amb l’am-
bició com a país i per responsabilitat, Catalunya ha de considerar-se inter-
pel·lada a adoptar un Pla per Catalunya. Només amb un Pla d’Energia i 
Clima, Catalunya podrà considerar-se part del New Green Deal europeu i 
dels recursos econòmics que la UE ha anunciat dedicarà. 

El repte de l’escalfament global de l’atmosfera és ocasionat per l’addicció a 
la crema de combustibles fòssils per disposar d’energia i en el que la societat 
industrialista-consumista està enganxada, es un repte que interpel·la a tota la 
societat, de forma individual i col·lectivament. Requereix passar a l’acció i 
aquesta ha de ser col·lectiva. Això vol dir compartir coneixement i actuar 
amb mesures concretes, tot fent avaluació i seguiment. 
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El recent Informe sobre la disparitat de les emissions del Programa per al 
Medi Ambient de les Nacions Unides, ens recorda que «les emissions han de 
disminuir d’aquí al 2030 gairebé un 3% anual per complir l’objectiu dels 2 °C 
i al voltant de el 7% anual per al de 1,5 °C». Un repte colossal, però assoli-
ble, si hi ha voluntat política i es crea la necessària complicitat ciutadana. 

La 1ª Cimera d’Acció Climàtica ha estat un pas, però molts passos l’hauran 
de seguir per assolir els objectius d’una reducció dràstica d’emissions amb la 
urgència que és necessària. 

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Mantenir i, incrementar si s’escau el grau d’ambició, tot creant les condi-
cions que permetin actuar urgentment per reduir de forma ràpida i dràstica 
les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. 

2. Crear les condicions per a l’acció col·lectiva necessària que faci que la 
societat catalana pugui assolir l’objectiu de ser neutre en carboni, d’acord 
amb els principis de la UE. 

3. Aprovar un nou Pla de l’Energia i Canvi Climàtic, elaborat i compartit 
amb tota la societat, que a més de determinar què s’ha de fer i qui ho ha de 
fer, digui com s’ha de fer i quan, establint fites temporals i avaluacions de 
compliment. 

4. Incorporar en l’acció climàtica que impulsa el Govern la ciutadania orga-
nitzada, sobretot aquella part que ja fa temps que està activa i lluita contra el 
canvi climàtic de manera que comparteixi les seves experiències en la tasca 
per fer front a l’emergència climàtica 

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2020 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat 
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