
PLE
DOSSIER

Sessió 34, dimecres 26 de juny de 2019

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral.

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

3. Decret llei 9/2019, del 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de 
rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya en l’àmbit de la penyora. Tram. 203-00017/12. Govern de la 
Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: 
BOPC 347, 6 i 355, 14; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC 364, 4).

4. Decret llei 10/2019, del 28 de maig, del procediment d’integració de centres edu-
catius a la xarxa de titularitat de la Generalitat. Tram. 203-00018/12. Govern de la Ge-
neralitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: 
BOPC 355, 16).

5. Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular. Tram. 202-
00005/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 
46, 8).

6. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge. Tram. 300-00149/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre el pla d’acció transversal davant l’emergència climà-
tica. Tram. 300-00150/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Subs-
tanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la salut mental i l’atenció al suïcidi juvenil. Tram. 300-
00151/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el foment de la llengua de signes catalana. Tram. 300-
00152/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la crisi ecològica i els conflictes ambientals i territo-
rials. Tram. 300-00153/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre els casos de corrupció a Catalunya. Tram. 300-
00154/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les accions que perjudiquen la convivència. Tram. 
300-00155/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les universitats. Tram. 302-
00116/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les universitats 
públiques. Tram. 302-00118/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació.
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15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la indústria i la inversió. Tram. 
302-00122/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva. Tram. 302-
00117/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conclusions del dictamen 
de l’ONU sobre els presos polítics catalans. Tram. 302-00119/12. Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el seu rumb polític. Tram. 
302-00120/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les forces i els cossos de se-
guretat. Tram. 302-00121/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 26 DE JUNY DE 2019, A LES 10.00H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la negociació amb 

l’Institut Català del Sòl per a la compra dels terrenys on s’ha d’emplaçar el recinte 
dels casinos de Hard Rock. Tram. 310-00192/12. David Cid Colomer, del Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de con-
sum. Tram. 310-00199/12. Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el respecte de la di-
versitat a les aules. Tram. 310-00197/12. Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos de Mossos 
d’Esquadra. Tram. 310-00198/12. Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la tramitació del Pro-
jecte de llei de contractes de serveis a les persones. Tram. 310-00190/12. Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques del cli-
ma. Tram. 310-00191/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Subs-
tanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el proveïment de ser-
veis públics de qualitat. Tram. 310-00195/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parla-
mentari Republicà. Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els protocols de 
desallotjament d’habitatges ocupats. Tram. 310-00196/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de la revet-
lla de Sant Joan. Tram. 310-00193/12. Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya. Substanciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’evolució de les 
dades del transport públic. Tram. 310-00194/12. Albert Batet i Canadell, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

Preguntes al president de la Generalitat
11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 

la situació política i social. Tram. 317-00112/12. Carles Riera Albert, del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substan- 
ciació.

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00113/12. 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. 317-00111/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00115/12. 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. 317-00114/12. 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. 317-00110/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.



PlE 34
26 de juny de 2019

5 Dossier

Punt 2 | Coneixement

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

Comissions legislatives
Comissió d’Empresa i Coneixement (CEC)
President:  José María Cano Navarro (GP Cs)
Vicepresident:  Jordi Terrades i Santacreu (GP PSC-Units)
Secretari:  Jordi Munell i Garcia (GP JxCat)

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (CAERIT)
Presidenta:  Aurora Madaula i Giménez (GP JxCat)
Vicepresidenta:  Mònica Palacín París (GP ERC)
Secretària:  Esther Niubó Cidoncha (GP PSC-Units)

Comissió d’Educació (CE)
President:  Josep M. Jové i Lladó (GP ERC)
Vicepresidenta Glòria Freixa i Vilardell (GP JxCat)
Secretari:  Martín Eusebio Barra López (GP Cs)

Comissions específiques
Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució 

Espanyola a Catalunya (CIACE)
President:  Antoni Morral i Berenguer (GP JxCat)
Vicepresidenta Jéssica Albiach Satorres (GP CatECP)
Secretària:  Gemma Espigares Tribó (GP ERC)
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Punt 3 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 9/2019, del 21 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l’àmbit de 
la penyora
203-00017/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 38971 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.05.2019

Reg. 39848 / Coneixement: Presidència del Parlament, 05.06.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de maig de 2019, ha 
pres coneixement del Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en ma-
tèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de mo-
dificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l’àmbit de la penyora, pu-
blicat al DOGC 7881, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament 
el controli pel procediment que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament 
s’inicia el dia 24 de maig de 2019. 

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 maig de 2019, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de Justícia, s’aprova la iniciativa SIG19JUS0674 

Projecte de decret llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya en l’àmbit de la penyora.»

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

Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria 
de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge 
i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en 
l’àmbit de la penyora

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans i ciutadanes que el Govern ha aprovat i jo, d’acord 

amb el que estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promul-
go el següent

Decret llei

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya, per mitjà de la Moció 84/XII, aprovada el 9 de maig 

de 2019, va instar el Govern de la Generalitat a impulsar de manera urgent l’apro-
vació de mesures legislatives, en el marc del dret civil de Catalunya, per a permetre 
que Catalunya compti amb una regulació pròpia del contracte d’arrendaments ur-
bans i, en particular, doti les administracions públiques de les eines necessàries per 
a limitar els increments de preus del lloguer d’habitatges en zones de forta demanda 
acreditada.

La urgència d’aquestes mesures és ben palesa. La sortida de la crisi financera in-
ternacional i la progressiva reactivació econòmica dels darrers anys han incidit for-
tament en el mercat de l’habitatge, que ha experimentat una certa retracció de l’ac-
cés en règim de propietat, per raons no només de preu sinó també de finançament, 
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i un augment substancial de la demanda d’habitatge de lloguer. Aquest augment, 
combinat amb la curta durada dels contractes d’arrendament en aplicació de la le-
gislació de l’Estat, ha propiciat una escalada forta dels preus, que a Catalunya han 
crescut entorn d’un 30% en els darrers cinc anys. Aquesta tendència ha estat encara 
més acusada en el cas de Barcelona i el seu entorn metropolità, en afegir-s’hi l’auge 
del turisme urbà, que ha desviat habitatges cap a usos no residencials, i l’entrada de 
capital internacional en grans operacions d’inversió immobiliària.

La forta pujada de les rendes ha causat dificultats econòmiques molt greus per 
a accedir a l’habitatge i per a romandre-hi. El jovent i les persones i famílies amb 
baix nivell d’ingressos són qui més han patit i encara pateixen situacions d’exclusió 
residencial. Estudis recents publicats per l’Observatori Metropolità de l’Habitatge 
de Barcelona indiquen que l’esforç necessari per a accedir a l’habitatge ja està su-
perant el dels anys d’inici de la crisi i que la taxa de sobrecàrrega dels llogaters que 
ho són a preus de mercat ultrapassa el 40% a Barcelona i l’àrea metropolitana, molt 
per damunt de la mitjana europea i del que es considera raonable per a una econo-
mia familiar. La vulnerabilitat que d’això es deriva s’està traduint, en la pràctica, en 
l’expulsió de molts veïns del seu entorn de residència, sigui per desnonament o per 
la impossibilitat d’afrontar els nous preus que s’estableixen en vèncer els contractes. 
Aquesta dinàmica de segregació espacial en funció de la capacitat econòmica inci-
deix molt negativament en l’estructura urbana i en la cohesió social.

Els reptes que planteja l’accés a un habitatge digne i assequible s’han d’abor-
dar prioritàriament amb polítiques públiques. La Generalitat de Catalunya i les ad-
ministracions locals s’han mostrat en la darrera dècada particularment resolutives 
adoptant i executant mesures adreçades a incrementar el parc d’habitatge públic i 
social, si bé l’enorme dèficit històric en aquest terreny farà que calgui un esforç llarg 
i sostingut per a obtenir resultats apreciables. A banda d’aquestes actuacions, però, 
tots els informes de diagnosi i els plans d’habitatge reserven un paper específic als 
instruments del dret privat.

Que la regulació dels contractes d’arrendament d’habitatge pot i ha de contribuir 
també a fer efectiu el dret a gaudir d’un habitatge digne ho palesa la legislació d’ar-
rendaments urbans dels països del nostre entorn. Aquest objectiu es plasma sobretot 
amb dos ordres de mesures. D’una banda, és habitual que les relacions contractuals 
siguin de durada llarga o indefinida. Encara que les lleis estableixin terminis de 
durada contractual breus, en molts països els llogaters els poden prorrogar indefi-
nidament o per terminis llargs, amb actualització periòdica de les rendes, mentre 
no concorri alguna de les causes legalment taxades de resolució. D’altra banda, més 
recentment (per exemple, a partir de 2014 a França i a Alemanya), alguns ordena-
ments han introduït sistemes nous de contenció o enquadrament de les rendes de 
lloguer en aquelles zones on el mercat ha esdevingut molt tens i genera dificultats 
greus d’accés a l’habitatge en el conjunt del parc residencial. La legislació espanyola 
en matèria d’arrendaments urbans, tanmateix, ha ignorat aquests desenvolupaments 
i, tot i la tímida reforma en la bona direcció introduïda pel Reial decret llei 7/2019, 
d’1 de març, de mesures urgents i en matèria d’habitatge i lloguer es troba encara 
lluny dels estàndards europeus de seguretat, estabilitat i assequibilitat dels lloguers.

La Generalitat de Catalunya, que ja va regular els contractes d’arrendament rús-
tic i altres de conreu amb la Llei 1/2008, del 20 de febrer, de contractes de conreu 
posteriorment incorporada al Codi civil de Catalunya, aborda ara en exercici de la 
seva competència en dret civil (article 129 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya) 
la regulació dels arrendaments d’habitatge. Atesa la complexitat de la matèria, s’ha 
considerat oportú fer-la efectiva per fases. En primer lloc, per raons d’urgència ex-
traordinària que justifiquen el recurs a l’instrument del Decret llei, hom regula, amb 
la disposició que ara s’aprova, un règim excepcional de contenció de rendes de llo-
guer aplicable en zones de mercat d’habitatge tens, tal com es defineixen a la part 
dispositiva d’aquesta norma. Més endavant, en un termini breu que la disposició 
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final primera d’aquest Decret llei fixa en sis mesos, el Govern ha de presentar al 
Parlament un projecte de llei de regulació integral dels contractes d’arrendament 
de finques urbanes. Finalment, d’acord amb l’estructura del Codi civil de Catalunya 
com a codi obert, aquesta regulació haurà d’inserir-se, juntament amb la de les altres 
modalitats d’arrendament de béns, en el capítol corresponent als contractes sobre 
objecte aliè del llibre sisè del Codi esmentat.

El règim de contenció de rendes que aquí s’estableix és una mesura congruent 
amb la configuració constitucional del dret de propietat (article 33 de la Constitució) 
i instrumental per a l’efectivitat del dret també constitucional a gaudir d’un habitat-
ge digne i adequat (article 47 de la Constitució). La jurisprudència constitucional ha 
reiterat que el contingut essencial de la propietat immobiliària exigeix compaginar 
el dret del propietari a percebre una utilitat econòmica raonable dels seus béns, que 
aquest Decret llei garanteix, amb el compliment de la funció social dels béns desti-
nats a habitatge, que pot implicar la imposició de condicions i restriccions adients a 
la seva naturalesa i a la seva funció constitucionalment establerta.

La regulació que ara s’aprova permet a l’Administració qualificar determinades 
zones del territori d’àrees amb mercat d’habitatge tens i subjectar els contractes 
d’arrendament que s’hi concloguin a un règim de contenció de les rendes. La impo-
sició d’aquestes restriccions es concep com una mesura excepcional. A diferència 
d’altres ordenaments, com el francès, on l’enquadrament de rendes té durada inde-
finida, a Catalunya es tracta d’una mesura limitada en el temps, que es pot declarar 
amb una durada màxima de cinc anys, en un procediment en el qual cal acreditar 
les circumstàncies que la justifiquen i precisar les mesures que adoptaran les admi-
nistracions per a atenuar o revertir la situació de mercat tens. La competència per a 
formular aquesta declaració s’atribueix al departament de la Generalitat competent 
en matèria d’habitatge, amb l’excepció de la ciutat de Barcelona, per raó de la seva 
problemàtica singular i el seu règim especial.

L’efecte pretès de contenció de les rendes s’instrumenta per mitjà de l’aplicació 
de l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges que elabora, actualitza i 
publica el departament competent en matèria d’habitatge. L’índex subministra da-
des fiables per al coneixement de les rendes del lloguer d’habitatges anàlegs al que 
ha de ser arrendat, obtingudes a partir de la informació que conté el Registre de fi-
ances dels contractes de lloguer de finques urbanes. L’índex informa de la mitjana 
de preu per metre quadrat de l’arrendament d’habitatges en una ubicació i amb una 
superfície determinades i dels marges de preu superior i inferior resultants de la 
ponderació de diverses característiques de l’habitatge (any de construcció, estat de 
conservació, eficiència energètica, ascensor, mobiliari, annexos). Atesa l’existència 
d’aquests marges, la normativa que ara s’introdueix preveu que siguin les mateixes 
parts contractants les que estableixin el preu que consideren de referència dins dels 
marges del sistema d’indexació (o excepcionalment, desviant-se’n, si bé aleshores 
caldrà justificar a bastament el per què), tot i ponderant les característiques de l’ha-
bitatge arrendat rellevants per a fixar-ne la renda de lloguer.

El règim de contenció de rendes aplicable als contractes d’arrendament d’habitat-
ge conclosos en àrees declarades de mercat tens cerca un equilibri raonable entre el 
deure de respectar l’interès patrimonial de l’arrendador i la funció social de la pro-
pietat urbana, i gira entorn de tres regles bàsiques. La regla general limita la quantia 
de la renda que pot ser convinguda en el moment de formalitzar el contracte, que no 
pot ultrapassar el preu que les parts han considerat de referència per al lloguer d’un 
habitatge de característiques anàlogues, incrementat, com a màxim, en un deu per 
cent. La segona i la tercera regles estableixen excepcions a l’aplicació de la primera. 
D’una banda, si l’habitatge objecte del contracte es trobava ja arrendat amb ante-
rioritat a l’entrada en vigor del règim de contenció de rendes i l’arrendador percebia 
una renda superior a la que resultaria d’aplicar la regla general, en el contracte o 
contractes subsegüents es permet pactar, com a renda màxima, la percebuda al final 
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del contracte anterior. D’aquesta manera es protegeix una posició patrimonial de 
l’arrendador adquirida i exercida com a dret amb anterioritat a l’entrada en vigor del 
nou règim contractual. D’altra banda, el règim de contenció de rendes es flexibilitza 
en els contractes de lloguer d’habitatges d’obra nova i en els que resulten d’un procés 
de gran rehabilitació, cas en el qual l’increment del preu que les parts han conside-
rat de referència per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues es pot 
arribar a fixar en un màxim del vint per cent. Aquesta regla pretén contrarestar el 
possible desincentiu que el règim ordinari de contenció de rendes pot produir en la 
promoció d’habitatges nous o rehabilitats amb destinació al mercat lliure de lloguer. 
La regla s’aplica durant els primers cinc anys a comptar de la certificació de final 
d’obra. Als contractes conclosos després d’aquest període ja els serien aplicables, si 
encara perdurés el règim especial de contenció de rendes, les dues regles precedents.

Les tres regles esmentades es complementen amb normes que articulen la pos-
sibilitat d’actualitzar anualment la renda si així es pacta (cas en el qual això s’haurà 
de fer per referència a l’índex de garantia de competitivitat), de convenir l’assump-
ció de despeses generals i de serveis individuals per a l’arrendatari, i de repercutir-li 
el cost de la realització d’obres de millora fetes després del termini legal mínim de 
durada del contracte, elevant la seva renda anual fins i tot per sobre del límit fixat 
per la regla general.

El Decret llei introdueix també a la part final una disposició específica de na-
turalesa processal, derivada necessàriament de les particularitats de la regulació 
substantiva que ara s’aprova i emparada en la competència de l’article 130 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya. La disposició trasllada a l’àmbit del judici verbal les 
disputes entre les parts contractuals sobre l’import de la renda i l’eventual pretensió 
de reemborsament d’excessos percebuts per la part arrendadora en els contractes 
subjectes al règim especial de contenció de rendes.

El Decret llei també incorpora diverses modificacions en el règim vigent apli-
cable a la penyora. La Llei 22/1991, de 29 de novembre, de garanties possessòries 
sobre cosa moble, va regular de forma extensa la figura de la penyora, incorporant 
qüestions desenvolupades per la doctrina i la jurisprudència, tot adaptant-se a les 
exigències socials i econòmiques del moment. Aquestes mateixes demandes van 
impulsar la revisió del marc legal dels drets reals de garantia, substituint la llei es-
mentada per la Llei 19/2002, de 5 de juliol, de drets reals de garantia. Finalment, i 
d’acord amb el principi de codi obert, la Llei 5/2006, del 10 de maig, del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, va incorporar l’anterior legis-
lació al seu capítol novè del títol VI.

La penyora ha esdevingut una garantia rellevant pel nombre de constitucions que 
es duen a terme, i s’ha convertit en alternativa a la garantia real per excel·lència, com 
ha estat la hipoteca. Així mateix, es pot constatar que, en el mateix sentit que els 
drets econòmics immaterials han avançat, quantitativament i qualitativa, i han esde-
vingut drets econòmics de primer ordre –i no sempre representats per títols valors– 
també ho ha fet la penyora, com a instrument útil de garantia real, per a inversors i 
operacions econòmiques.

Com sigui que el nostre marc normatiu vigent estableix una prohibició expressa 
de la figura de la segona pignoració sobre els propis béns, a favor de tercers credi-
tors, i aquesta ha esdevingut una eina eficaç de garantia jurídica per a les operacions 
econòmiques realitzades en l’àmbit estatal i internacional, la regulació catalana vi-
gent ha desembocat en una pèrdua rellevant d’oportunitats i recursos, que han cer-
cat la seguretat d’entorns normatius més favorables. En aquest sentit, es disposa de 
dades estadístiques fiables, com ara les difoses pel Consell General del Notariat re-
ferides al període 2011-2018, que permeten observar que en el primer trimestre de 
l’any 2018 el volum econòmic de les penyores signades als territoris de la resta de 
comunitats autònomes van atènyer un valor de 198.836.510,00 euros, mentre que a 
Catalunya no van superar la xifra d’1.313.876,00 euros.
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Aquesta situació comporta un greuge i un desavantatge econòmic comparatiu 
derivat de les diferències entre la regulació catalana vigent de la penyora i la regula-
ció del dret civil aplicable a la resta de territoris que no tenen una regulació pròpia 
de la penyora i, per tant, per als destinataris de les normes. Precisament per donar 
resposta a aquesta necessitat socieconòmica, que requereix d’una garantia real i a la 
vegada flexible, es disposa la incorporació d’aquesta nova regulació al llibre cinquè 
i s’atén a la urgència de comptar amb una regulació més competitiva i avantatjosa 
per al conjunt d’empreses i ciutadans de Catalunya.

En ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, a proposta de la consellera de Justícia i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Capítol 1. Disposició general

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquest Decret llei és: 
a) Regular la contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge en 

què concorrin les circumstàncies següents: 
1r. Que es destini a constituir la residència permanent de l’arrendatari.
2n. Que se situï en una àrea declarada amb mercat d’habitatge tens.
3r. Que no es trobi subjecte a un règim amb protecció oficial.
b) Modificar l’article 569 del Codi civil de Catalunya, relatiu a la penyora.

Capítol 2. Declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens

Article 2. Àrees amb mercat d’habitatge tens
Es consideren àrees amb mercat d’habitatge tens els municipis o parts de muni-

cipis en els quals es troba especialment en risc el proveïment suficient d’habitatge de 
lloguer a la població en condicions que el facin assequible. Poden indicar l’existèn-
cia d’aquesta situació, en particular, les circumstàncies següents: 

a) Que el preu dels lloguers d’habitatge experimenti un creixement sostingut 
clarament superior al de la mitjana del territori de Catalunya.

b) Que la càrrega mitjana del cost del lloguer en el pressupost personal o familiar 
superi clarament el de la mitjana del territori de Catalunya.

c) Que un augment eventual de la densitat demogràfica en el municipi no es cor-
respongui amb l’augment necessari del parc d’habitatge.

d) Que hi hagi disponibles menys habitatges vacants en relació amb la mitjana 
del territori de Catalunya en situacions de fort increment de la demanda residencial.

e) Que el preu dels lloguers d’habitatge experimenti un creixement clarament su-
perior a la taxa interanual de l’índex de preus al consum de l’àrea afectada.

Article 3. Declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens
1. La competència per a efectuar la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge 

tens i la seva revisió correspon: 
a) Al departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’habi-

tatge.
b) En la ciutat de Barcelona, a l’Ajuntament, mitjançant un acord del Ple muni-

cipal.
2. La iniciativa per a efectuar la declaració pot partir del municipi o municipis 

afectats o dels ens locals supramunicipals en què es trobin integrats.
3. Per a formular la declaració cal una memòria explicativa dels motius, en la qual 

s’acrediti quina o quines circumstàncies la justifiquen, i un informe preceptiu de l’ajun-
tament o ajuntaments dels municipis afectats, i que s’observin els tràmits de consulta, 
audiència i informació pública previstos en el procediment d’elaboració de disposicions 
de caràcter general.
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4. La declaració i les seves revisions s’han de publicar al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya i als portals de transparència de la Generalitat i dels muni-
cipis afectats.

Article 4. Contingut de la declaració i temporalitat
1. La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens ha d’incloure una relació de 

les actuacions que l’administració que l’insta i, si és diferent d’aquesta, també la que 
la formula duran a terme, en el seu període de durada, a fi d’atenuar o revertir la si-
tuació de mercat tens, en exercici de les seves competències i en col·laboració amb 
altres administracions en el marc dels instruments locals, supralocals i generals de 
planificació i programació d’habitatge.

2. La declaració ha d’indicar la seva durada, que no pot excedir d’un termini de 
cinc anys des de la publicació de la declaració. La declaració pot ser revisada, es-
curçant-ne la durada o deixant-la sense efecte, si canvien les circumstàncies durant 
la seva vigència i pot també ser prorrogada o reiterada si la situació ho justifica, pel 
mateix període màxim de temps.

Article 5. Índex de referència de preus de lloguer 
La declaració d’un municipi o de part del mateix com a àrea amb mercat d’ha-

bitatge tens requereix que en tot el territori afectat per la declaració tingui aplicació 
l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges aprovat pel departament com-
petent en matèria d’habitatge.

Capítol 3. Règim de contenció de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatge

Article 6. Determinació de la renda inicial
En els contractes d’arrendament d’habitatge objecte d’aquest Decret llei que es 

concloguin en àrees declarades de mercat tens, la renda pactada a l’inici del con-
tracte no pot ultrapassar en un deu per cent el preu de referència per al lloguer d’un 
habitatge de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà.

Article 7. Preu de referència
1. El preu de referència s’estableix a partir de l’índex de referència de preus 

de lloguer d’habitatges que elabora i publica el departament competent en matèria 
d’habitatge, a partir de les dades que consten en el Registre de fiances de lloguer de 
finques urbanes i de les característiques addicionals que es tenen en compte per a 
calcular l’índex.

2. A l’escrit en què es formalitza el contracte d’arrendament cal adjuntar-hi el 
document que genera el sistema d’indexació informant de l’índex corresponent a un 
habitatge anàleg a l’arrendat, expressat en €/m², amb els seus marges inferior i su-
perior. Les dades obtingudes han de referir-se a la data de conclusió del contracte.

3. El contracte ha d’indicar l’import exacte que les parts contractants consideren 
preu de referència dins dels marges expressats pel sistema d’indexació, ateses totes 
les circumstàncies de la finca arrendada que han de ser ponderades. Si concorren cir-
cumstàncies excepcionals no preses en consideració pel sistema d’indexació que fan 
que el preu de referència per a l’habitatge arrendat hagi d’anar més enllà del marge su-
perior, cal justificar a bastament en el contracte les raons de la desviació. En cap cas, 
tanmateix, la desviació no pot ultrapassar el marge superior en més d’un cinc per cent.

4. Si les parts contractants no indiquen en el contracte l’import exacte que con-
sideren preu de referència, s’entén que és la mitjana dels valors inferior i superior 
expressats pel sistema d’indexació.

Article 8. Revisió de la renda
En els contractes subjectes a règim de contenció de rendes, la renda contractual 

només pot ser revisada si així s’ha pactat expressament i, en aquest cas, cal fer-ho 



PlE 34
26 de juny de 2019

Dossier 12

amb remissió a la variació anual de l’índex de garantia de competitivitat a data de 
cada revisió.

Article 9. Despeses generals i de serveis individuals
En els contractes subjectes a règim de contenció de rendes, les parts poden pac-

tar l’assumpció per l’arrendatari de despeses generals i serveis individuals, d’acord 
amb la llei. En aquest cas, cal fer constar de forma desglossada, en cada pagament, 
la renda i les despeses assumides per l’arrendatari.

Article 10. Contractes preexistents de renda superior al preu de 
referència
1. Si l’habitatge objecte de contracte d’arrendament en àrea declarada de mercat 

tens es trobava prèviament arrendat i la renda percebuda per l’arrendador ultrapas-
sava en el moment de l’extinció del contracte la que resultaria d’aplicar la regla de 
l’article 6, hom pot fixar com a renda inicial del nou contracte la mateixa del con-
tracte anterior. En aquest cas, cal acreditar la quantia i la data de meritació de la dar-
rera renda en el contracte precedent i fer constar aquestes dades en el nou contracte.

2. La regla de l’apartat 1 s’aplica també als contractes que siguin renovació d’un 
contracte previ entre les mateixes parts.

3. En els contractes a què es refereix l’apartat 1 es pot pactar la revisió anual de 
la renda i l’assumpció de despeses generals i serveis individuals per l’arrendatari, en 
els termes i dins dels límits legals. La revisió anual de la renda, en cas de pacte, s’ha 
d’efectuar amb remissió a la variació anual de l’índex de garantia de competitivitat 
en la data de cada revisió.

4. Als efectes de determinar la renda del contracte precedent, no s’han de pren-
dre en consideració eventuals augments de renda acordats l’any previ a l’extinció del 
contracte que no resultin de l’aplicació de les regles d’actualització o elevació de la 
renda establertes per la llei.

Article 11. Habitatges de nova edificació o rehabilitats destinats a 
arrendament
En el cas dels contractes d’arrendament d’habitatges objecte d’aquest Decret llei 

que siguin de nova edificació o resultants d’un procés de gran rehabilitació, durant 
els cinc anys posteriors a l’obtenció del certificat final d’obra, la renda pactada a 
l’inici del contracte no pot ultrapassar en un vint per cent el preu de referència per 
al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà. Se 
n’exceptua el cas en què s’hagin obtingut subvencions públiques per a la realització 
de les obres, supòsit en el qual la renda resta subjecta a l’increment màxim previst 
per l’article 6.

Article 12. Obres de millora
En els contractes subjectes a règim de contenció de rendes, la realització per l’ar-

rendador d’obres de millora permet, transcorregut el termini mínim de durada obli-
gatòria per a l’arrendador, elevar la renda en els termes previstos per la llei, encara 
que aquesta ultrapassi el límit establert en l’article 6.

Article 13. Reemborsament de quantitats percebudes en excés
El cobrament per l’arrendador de rendes que ultrapassin els límits establerts per 

l’article 6 dona dret a l’arrendatari a obtenir la restitució de les quantitats abonades 
en excés amb meritació de l’interès legal.

Article 14. Ofertes d’arrendament d’habitatge en àrees declarades de 
mercat tens
En totes les ofertes d’arrendament d’habitatges ubicats en àrea declarada de mercat 

tens, inclosos els arrendaments a què es refereixen els articles 10 i 11, cal informar de 
l’aplicació de l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges que correspongui.
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Disposicions addicionals

Primera. Resolució extrajudicial de conflictes
El departament competent en matèria de mediació en l’àmbit del dret privat ha 

d’impulsar, en col·laboració amb el departament competent en matèria d’habitatge i 
amb les entitats representatives dels agents que intervenen en la prestació de serveis 
immobiliaris, l’establiment de sistemes de resolució extrajudicial dels conflictes que 
es produeixen entre arrendadors i arrendataris per raó dels contractes de lloguer i, 
en particular, per raó de la determinació de les rendes i les pretensions de reembor-
sament de quantitats pagades en excés en aplicació d’aquest Decret llei. En el supò-
sit que el contracte es conclogui entre una empresa i una persona consumidora, les 
parts poden optar per la mediació i/o l’arbitratge de consum.

Segona. Procediment judicial
Les demandes que tinguin per objecte la determinació de la renda i el reembor-

sament de les rendes pagades en excés en contractes d’arrendament d’habitatge sub-
jectes al règim de contenció de renda es decideixen en judici verbal, amb indepen-
dència de la seva quantia.

Tercera. Règim del lloguer d’habitatges de major superfície
La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens pot determinar, de forma mo-

tivada, que el règim de contenció de rendes previst en aquest Decret llei no sigui 
d’aplicació als habitatges amb una superfície de sostre útil superior als cent cinquan-
ta metres quadrats.

Disposicions transitòries

Primera. Règim dels contractes d’arrendament d’habitatge vigents
Els contractes d’arrendament d’habitatge conclosos amb anterioritat a l’entrada en 

vigor d’aquest Decret llei es continuen regint pel que estableix la legislació anterior. En 
cas de novació del contracte que suposi una ampliació de la durada o una modificació 
de la renda, amb posterioritat a la declaració de l’àrea en què es trobi l’habitatge com 
a àrea amb mercat d’habitatge tens, ha d’aplicar-se el que estableix aquest Decret Llei.

Segona. Règim dels habitatges de nova edificació o rehabilitats 
destinats a arrendament
El règim de contenció de rendes establert per aquest Decret llei s’aplicarà als ha-

bitatges de nova edificació o resultants d’un procés de gran rehabilitació una vegada 
hagin transcorregut tres anys des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei.

Disposició derogatòria
Resta derogada la disposició final sisena de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de 

mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

Disposicions finals

Primera. Regulació del contracte d’arrendament de finques urbanes
Dins del termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Decret 

llei, el Govern ha d’elaborar i presentar al Parlament de Catalunya un projecte de llei 
del contracte d’arrendament de finques urbanes.

Segona. Modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
1. Es modifica l’article 569-13, que queda redactat de la manera següent: 
«Article 569-13. Requisits de constitució
»1. La penyora, constituïda per qualsevol títol, requereix: 
»a) La transmissió de la possessió dels béns a les creditores o a terceres persones, 

d’acord amb les pignorants, per qualsevol mitjà admès per aquest codi.
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»b) El poder de lliure disposició del bé moble empenyorat per la persona que 
l’empenyora.

»2. La penyora tan sols té efectes contra terceres persones des del moment en 
què la data en què s’ha acordat de constituir-la consta en un document públic.

»3. La penyora de crèdits s’ha de constituir en un document públic i s’ha de noti-
ficar al deutor o deutora del crèdit empenyorat. Aquesta persona s’allibera de l’obli-
gació si paga al seu creditor o creditora abans de tenir coneixement de la penyora.»

2. Es modifica l’article 569-15, que queda redactat de la manera següent: 
«Article 569-15. Pluralitat de penyores i indivisibilitat
»1. Un bé empenyorat es pot tornar a empenyorar, llevat que hi hagi pacte en contra. 

La persona que empenyori té la càrrega de manifestar, en el moment de la constitució 
de la nova penyora, l’existència i les condicions de les penyores anteriors.

»2. En cas d’execució, la prioritat entre les diverses penyores ve determinada per 
la data de la seva constitució, llevat de pacte en contrari.

»3. La garantia és indivisible, encara que es divideixin el crèdit o el deute.»

3. Es modifica l’article 569-20, que queda redactat de la manera següent: 
«Article 569-20. Realització del valor del bé empenyorat
»1. Els creditors, una vegada vençut el deute garantit amb la penyora, poden rea-

litzar el valor del bé empenyorat, d’acord amb el que estableix aquest article, si han 
requerit el pagament als deutors i si en el termini d’un mes no hi ha oposició judi-
cial d’aquests acompanyada de la consignació o del fiançament del valor del deute 
per una entitat de crèdit.

»2. El notari o notària, en els casos d’empenyorament de participacions socials o 
d’accions nominatives, ha de notificar, d’ofici, a la societat l’inici del procés.

»3. Les persones creditores pignoratives i les pignorants poden acordar que qual-
sevol d’elles o una tercera persona vengui el bé empenyorat. Aquest acord, que s’ha de 
formalitzar en un document públic, ha de contenir els criteris de l’alienació i el termi-
ni en què s’ha d’acomplir, que no pot superar els sis mesos, i s’ha de notificar fefaent-
ment als titulars coneguts de drets reals sobre el bé, a fi que, si els interessa, paguin el 
deute i se subroguin en la posició de les creditores pignoratives.

»4. Les persones creditores pignoratives, si no hi ha un acord per a la venda direc-
ta, poden alienar el bé per mitjà d’una subhasta notarial si aporten al notari o notària 
que l’autoritza el títol de constitució de la penyora i el requeriment de pagament i li 
garanteixen la manca d’oposició judicial, d’acord amb les regles següents: 

»a) La subhasta, llevat de pacte en contra, s’ha de fer en qualsevol notaria del 
municipi on els deutors tenen el domicili, si és a Catalunya, a elecció dels creditors. 
Si no hi ha cap notaria al dit municipi, s’ha de fer en qualsevol de les que hi hagi al 
districte notarial.

»b) A la subhasta han de ser citades les persones deutores, les pignorants si són 
unes altres persones, les creditores pignoratives si hi ha mes d’una penyora, i les 
altres titulars de drets reals sobre el bé. La notificació es fa d’acord amb el que es-
tableix la legislació notarial. La subhasta s’ha d’anunciar, amb un mínim de cinc i 
un màxim de quinze dies hàbils d’antelació respecte a la data d’aquesta, en un dels 
diaris de més circulació al municipi on hagi de tenir lloc i al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

»c) En la subhasta no s’admeten postures inferiors a l’import del deute garantit 
per la penyora més un 20 % per les despeses del procediment.

»d) Si el bé no s’aliena en la subhasta, els creditors el poden fer seu si atorguen 
una carta de pagament de tot el crèdit i assumeixen les despeses del procediment.

»e) El romanent, si el bé se subhasta per un import superior al crèdit, s’ha de lliu-
rar als propietaris del bé o, si escau, als creditors que correspongui.»

»5. Les persones creditores pignoratives, si la penyora recau sobre diners o sobre 
un títol representatiu de diners, sempre que sigui per una quantitat líquida i exigible, 
els poden fer seus, sense necessitat de subhasta prèvia, però solament fins al límit 
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de l’import del crèdit garantit, amb l’únic requisit de notificar-ho fefaentment a les 
persones deutores abans de fer-ho.

»6. L’alienació, si la penyora recau sobre valors cotitzables i altres instruments 
financers que s’hi assimilen d’acord amb les lleis, s’ha de fer segons el procediment 
específic que estableix la legislació aplicable en matèria de mercat de valors.

»7. Les persones deutores, si els objectes empenyorats són diversos, poden exigir 
que en fineixi la realització quan l’alienació d’alguns ja hagi cobert el deute garantit 
i les despeses de l’execució.

»8. L’execució que estableix aquest article és aplicable supletòriament a les pe-
nyores que constitueixen els monts de pietat reconeguts legalment i a les penyores 
de garantia financera.»

Tercera. Competència
Aquest Decret llei es dicta a l’empara de l’article 129 de l’Estatut d’autonomia 

de Catalunya, pel qual s’atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència ex-
clusiva en matèria de dret civil, excepte en les matèries que l’article 149.1.8 de la 
Constitució atribueix en tot cas a l’Estat. La disposició addicional segona es dicta a 
l’empara de l’article 130 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, d’acord amb el qual 
correspon a la Generalitat dictar les normes processals específiques que derivin de 
les particularitats del dret substantiu de Catalunya.

Quarta. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

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 maig de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Ester Capella i 

Farré, consellera de Justícia

Antecedents del Decret llei
1. Decret llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els con-

tractes d’arrendament d’habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya en l’àmbit de la penyora

2. Comunicació a la Secretaria de Govern de l’inici de la tramitació del Projecte 
de decret llei 

3. Projecte de decret llei (v. inicial)
4. Informe justificatiu 
5. Informe jurídic
6. Informe de la Direcció General de Pressupostos
7. Memòria valorativa de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Punt 4 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei

Decret llei 10/2019, del 28 de maig, del procediment d’integració de 
centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat
203-00018/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 39467 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.06.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 3 de juny de 2019, ha pres 
coneixement del Decret llei 10/2019, del 28 de maig, del procediment d’integració 
de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat publicat al DOGC 
7886, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel 
procediment que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 
31 de maig de 2019.

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 28 de maig de 2019, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller d’Educació, s’aprova la iniciativa SIG19EDU0480 Pro-

jecte de decret llei del procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de 
titularitat de la Generalitat.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 28 de maig de 2019.

Decret llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d’integració de 
centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat

El president de la Generalitat de Catalunya,
Sia notori a tots els ciutadans i ciutadanes que el Govern ha aprovat i jo, d’acord 

amb el que estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promul-
go el següent

Decret llei

Exposició de motius
L’article 21 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya determina que totes les per-

sones tenen dret a una educació de qualitat i disposa que correspon a la Generalitat 
establir un model educatiu d’interès públic que ho garanteixi.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació desplega les competències de la 
Generalitat en matèria educativa, amb la finalitat tant de consolidar el model pro-
pi de l’educació a Catalunya com d’avançar en la seva millora. La cooperació entre 
els diversos agents de la comunitat educativa i la figura del centre educatiu, que ha 
d’oferir un servei educatiu de qualitat, es converteixen en eines principals per asso-
lir aquestes finalitats.

D’acord amb l’article 42 de la Llei d’educació, al sistema educatiu de Catalunya 
s’estableix un model educatiu d’interès públic, per al desplegament del qual cal regu-
lar i sostenir el Servei d’Educació de Catalunya, que garanteixi a totes les persones 
l’accés a una educació de qualitat i en condicions d’igualtat.

L’article 45 de la Llei d’educació regula la incorporació de centres i llocs escolars 
a la prestació del Servei d’Educació de Catalunya i inclou la possibilitat d’integrar 
centres a la xarxa de titularitat de la Generalitat per mitjà de llei del Parlament.

La disposició addicional trentena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació determina la integració de centres de titularitat de les administracions 
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locals a la xarxa de centres de titularitat pública, sempre que manifestin la voluntat 
d’integrar-s’hi.

Al seu torn, l’article 74 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, disposa que correspon 
al Govern, en el marc de la programació educativa, crear i suprimir centres educa-
tius públics.

En aquest sentit, a banda de la voluntat de donar compliment a diverses inicia-
tives parlamentàries que insten el Govern a activar els processos d’integració a la 
xarxa pública de centres que són de titularitat d’ens locals, és urgent disposar d’una 
normativa que permeti canviar titularitats dels centres per superar les dificultats que 
hi ha actualment a l’hora d’atendre les necessitats d’escolarització, com són la imple-
mentació d’aules prefabricades o mòduls, les dificultats evidents de trobar sòl públic 
i la limitació de recursos econòmics per construir nous edificis. Les mesures a què 
fa referència aquest Decret llei donarien resposta a la necessitat urgent de resoldre 
aquestes problemàtiques, per cobrir la demanda d’escolarització actual, i permetrien 
enfortir de manera immediata el sistema educatiu.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida a l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, a proposta del conseller d’Educació i d’acord amb el Govern,

Decreto: 

Article 1. Objecte
S’estableix el procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titula-

ritat de la Generalitat, en l’àmbit de l’ensenyament no universitari.

Article 2. Àmbit
El procediment d’integració s’aplica als centres que tenen la consideració de cen-

tre educatiu, d’acord amb el règim vigent de creació o autorització de centres, que 
imparteixen ensenyaments compresos en el sistema educatiu i que estan inscrits en 
el registre de centres que gestiona el departament competent en matèria de política 
educativa.

Article 3. Requisits i procediment per a la creació de centres per 
integració
1. Els centres educatius es poden integrar a la xarxa de titularitat de la Generali-

tat quan concorrin els requisits següents: 
a) Sol·licitud de la titularitat del centre. En el cas que sigui un ens local, la sol·li-

citud s’ha de fer per acord de l’òrgan competent. En el cas de centres de titularitat 
privada, ja sigui una fundació, cooperativa, societat o qualsevol altra persona jurídi-
ca, la sol·licitud s’ha de fer per acord explícit i motivat del titular.

b) L’existència de mutu acord entre el departament competent en matèria de po-
lítica educativa i la titularitat del centre educatiu.

c) La satisfacció de necessitats d’escolarització en el marc de la programació 
educativa.

d) El compliment dels objectius d’estabilitat.
2. La integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat 

s’ha de dur a terme per acord del Govern de creació de centres educatius per inte-
gració, que s’ha de publicar al DOGC, a proposta del departament competent en 
matèria de política educativa.

3. L’expedient d’elaboració dels acords del Govern de creació de centres educa-
tius per integració a la xarxa de titularitat de la Generalitat ha de contenir: 

a) La motivació fonamentada en les necessitats d’escolarització que ha de satisfer 
el Servei d’Educació de Catalunya per garantir el dret a l’educació, de conformitat 
amb la programació de l’oferta educativa.

b) Els informes econòmics corresponents, com a mínim, al cost del personal do-
cent i del personal d’administració i serveis, així com altres costos derivats del fun-
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cionament del centre, segons el nombre d’unitats i d’ensenyaments que imparteixen, 
i de les obres i inversions necessàries en mobiliari i equipaments.

c) La sol·licitud dels titulars del centre d’incorporar-se a la xarxa de titularitat de 
la Generalitat i els acords assolits amb el departament competent en matèria de po-
lítica educativa pel que fa al personal, l’immoble, el solar i altres continguts neces-
saris per al funcionament del centre.

d) Informe del departament que tingui atribuïdes les competències en matèria de 
patrimoni de la Generalitat, sobre l’immoble o solar on s’ubica el centre educatiu a 
integrar, que s’haurà de sol·licitar pel departament competent en matèria de política 
educativa, trametent l’expedient patrimonial previst a la normativa patrimonial vi-
gent, que haurà de contenir, especialment la justificació de la contractació patrimo-
nial directa i l’existència de disponibilitat pressupostaria per fer front al pagament 
que se’n derivi de la integració del centre educatiu a la xarxa de titularitat de la Ge-
neralitat de Catalunya.

4. El contingut de l’acord del Govern de creació de centres educatius per integra-
ció a la xarxa de titularitat de la Generalitat s’ha de referir com a mínim a: 

a) Les càrregues i gravàmens del solar i de l’immoble i la forma de cancel·lar-los, 
establint les garanties corresponents.

b) Els deutes de la gestió del centre i la forma de pagar-los, establint les garan-
ties corresponents.

c) L’adquisició del local en què està instal·lat el centre educatiu, amb especifica-
ció expressa del preu d’adquisició del solar i de l’immoble referit al moment del pa-
gament, o de la continuïtat de l’arrendament del local, o de la instal·lació del centre 
educatiu en un altre immoble públic o privat, sempre a càrrec de l’Administració 
corresponent, segons allò que regeix per als centres docents públics.

d) El calendari d’integració a la xarxa de titularitat de la Generalitat i, específi-
cament, en relació amb el personal del centre.

Article 4. Procediment
1. Els titulars del centre educatiu, amb l’aprovació del consell escolar, han d’ins-

tar el procediment d’integració a la xarxa de titularitat de la Generalitat, davant del 
departament competent en matèria de política educativa.

2. Correspon al departament competent en matèria de política educativa la ges-
tió del procediment que, en relació amb el centre per al qual se sol·licita la integra-
ció, ha de valorar, entre d’altres, la situació jurídica del solar i de l’immoble en què 
es troba ubicat d’acord amb l’informe emès pel departament que tingui atribuïdes 
les competències en matèria de patrimoni de la Generalitat previst a l’article 3.3.d), 
l’estat de les instal·lacions, la situació econòmica, el nombre d’alumnes escolaritzats 
i el personal i la situació laboral.

3. El procediment d’integració a la xarxa de titularitat de la Generalitat ha de do-
nar compliment a la normativa reguladora, especialment en matèria de finances del 
sector públic, de funció pública, d’accés a la funció pública docent, de règim local i 
de patrimoni de la Generalitat.

Article 5. Efectes en relació amb el personal
1. El personal laboral que procedeixi de centres educatius, tant públics com pri-

vats, que s’integren a la xarxa de titularitat de la Generalitat, s’integra al nou centre 
educatiu d’acord amb les normes laborals que regulen la successió d’empresa. La 
integració, que respectarà el seu vincle i condicions de treball, es realitzarà com a 
personal a extingir.

2. El personal docent, funcionari de carrera, procedent dels centres educatius 
públics que s’integren a la xarxa de titularitat de la Generalitat, s’integra en places 
singulars del grup o subgrup de titulació corresponent, se’ls respecta el grau perso-
nal que tenen reconegut i queden, respecte de la seva administració d’origen, en la 
situació administrativa que correspongui.
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3. El personal docent interí procedent dels centres educatius públics que s’inte-
gren a la xarxa de titularitat de la Generalitat, passa a tenir vincle com a funcionari 
interí i a formar part de la borsa de treball de personal interí docent per prestar ser-
veis en centres dependents del Departament d’Educació.

4. El personal esmentat en els apartats anteriors únicament podrà adquirir la 
condició de personal al servei de l’Administració de la Generalitat prèvia supera-
ció dels processos selectius que es convoquin d’acord amb la normativa d’aplicació.

Disposició final

Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable 
aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats 
als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 28 de maig de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Josep Bargalló 

Valls, conseller d’Educació

Antecedents del Decret llei
Documentació que conforma l’expedient: 
Document 1: Índex de documentació.
Document 2: Comunicació d’inici al Secretari del Govern, segons l’article 38.2 

de la Llei 13/2008, de 5 de novembre.
Document 3: Memòria justificativa, segons l’article 38.3 de la Llei 13/2008, de 

5 de novembre.
Document 4: Informe jurídic.
Document 5: Informe de la Direcció general de la Funció Publica DGFP.
Document 6: Memòria actualitzada.
Document 7: Informe de la Direcció General de Pressupostos.
Document 8: Informe de la Direcció General de Patrimoni.
Document 9: Certificat de la Comissió Tècnica de la Funció Pública.
Document 10: Versió aprovada a la sessió del Govern del 28 de maig de 2019.
Document 11: Certificat de l’advocada en Cap del Departament d’Educació, d’au-

tenticació de la tramesa.

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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Punt 5 | Debat de totalitat

Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material 
curricular
202-00005/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.03.2018

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 46, pàgina 8, del 28 
de març de 2018.
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Segona part

Punt 13 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les universitats
302-00116/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 40672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre les universitats (tram. 300-00140/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar un pla de xoc per a la millora del finançament de les universitats pú-

bliques pel període 2019-2022, amb l’objectiu de garantir l’estabilitat i la qualitat 
universitària, sobretot en els àmbits de la docència, la recerca i la innovació, i per-
metre disposar d’una estructura suficient de personal docent i investigador i de per-
sonal d’administració i serveis. Concretament, recuperar per a l’any 2020 la xifra 
de finançament de la Generalitat per a les universitats públiques de l’any 2010 (900 
MEUR) per arribar l’any 2022 als 1.300 MEUR.

Aquest pla de finançament ha de determinar, uns objectius estratègics i uns cri-
teris quantitatius i qualitatius sobre els quals s’estableixi el finançament, que ha de 
garantir poder disposar d’uns recursos basals que permetin una docència i una re-
cerca de qualitat a totes les universitats, i facilitin veritablement la capacitat de com-
petir amb les principals institucions universitàries europees. El pla ha d’incorporar, 
a més, un finançament amb relació als objectius estratègics específics de cada uni-
versitat, i ha de tenir en compte els mecanismes de retiment de comptes a la societat.

2. Reduir les taxes i preus universitaris aplicats per la Generalitat des de l’any 
2011, fins a assolir el proper curs 2019-2020 una reducció aproximada del 30%, i 
compensar a les universitats públiques d’aquesta reducció amb un augment de la 
transferència pública, que s’haurà d’establir i concretar en els pressupostos corres-
ponents, equivalent a l’impacte de la reducció comportant un augment de les trans-
ferències, a banda de l’increment pressupostari establert al punt 1. La reducció de 
taxes ha de continuar fins a arribar a un cost de matrícula dels títols oficials de grau 
i de màster similar al de la mitjana dels països de l’OCDE.
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3. Aprovar un pla de xoc per a fer front a la renovació i actualització de les infra-
estructures i equipaments universitaris pel període 2020-2022, valorat en una inver-
sió mínima de 100 MEUR anuals, que permeti millorar la preocupant situació ac-
tual dels equipaments, i projectar nous projectes estratègics d’inversió universitària.

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

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41138, 41228, 41247 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 41138)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, 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 les següents mocions de contingut 
idèntic: Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les universitats (tram. 
302-00116/12) i Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les universitats públiques (tram. 302-00118/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 4, que quedaria redactat de la següent manera

4) Incrementar en els pressupostos els fons per a beques universitàries i que es 
realitzin les reformes per a garantir la igualtat d’oportunitats de tots els alumnes, 
independentment del seu nivell de renda familiar.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 5, que quedaria redactat de la següent manera

5) Potenciar la internacionalització de la universitat catalana, donant compli-
ment a la Resolució 399/XII del Parlament de Catalunya, sobre la participació de 
les universitats en el pla pilot europeu de campus transnacionals, i fomentar l’oferta 
d’estudis en terceres llengües a les universitats catalanes, a fi de promoure la inter-
nacionalització del sistema universitari català, així com traslladar la necessitat que 
els professors universitaris disposin del suport necessari per a impartir docència en 
terceres llengües.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 6, que quedaria redactat de la següent manera

6) Potenciar l’excel·lència universitària catalana per a consolidar i millorar la 
seva posició en els rànquings internacionals. Per aquest motiu, als pressupostos es 
destinaran línies de finançament addicional per a aquelles universitats que aconse-
gueixin millorar els seus índexs de recerca, innovació i ocupabilitat.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7, que quedaria redactat de la següent manera

7) Assumir la seva responsabilitat i demostrar el seu compromís amb la millora 
del sistema universitari dels punts anteriors, presentant els pressupostos i renunciant 
a polítiques que impedeixen la seva negociació.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 41228)

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 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les univer-
sitats (tram. 302-00116/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 4

Realitzar, abans que finalitzi el present any, un estudi sobre totes aquelles be-
ques vigents concedides en l’àmbit de la universitat que suposen contraprestació 
econòmica per la realització d’activitats corresponents al personal de servei i ad-
ministratiu. Una vegada fet l’estudi procedir, en compliment de la legalitat vigent, a 
transformar immediatament en contractes laborals aquelles activitats que utilitzen 
fraudulentament la figura de la beca quan realment ens trobem davant laboralitat.

En cap cas això ha de suposar la suspensió de les actuacions de la Inspecció de 
Treball sobre aquesta matèria a les universitats catalanes.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 5

Donar compliment al Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del personal investiga-
dor predoctoral en formació (EPIF) i per aquelles universitats públiques que no ho 
hagin fet o acordat encara aplicar els increments retributius a partir de l’1 d’agost 
de 2019 amb els corresponents efectes retroactius.

Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 6

En virtut d’allò que estableix el Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del personal 
investigador predoctoral en formació (EPIF) tots els contractes predoctorals de per-
sonal investigador en formació el finançament del qual depèn del Capítol I (FPUs, 
FPIs, PIFs, AGAUR i altres modalitats) que s’extingeixin amb posterioritat a 15 de 
març de 2019 seran prorrogats pel màxim temps legal que possibilita la norma: 

– Quan el contracte s’hagi concertat per una durada inferior a quatre anys es 
prorrogarà successivament sense que, en cap cas, les pròrrogues puguin tenir una 
durada inferior a un any.

– Quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat, el contracte 
assolirà una durada màxima de sis anys, pròrrogues incloses, tenint en compte les 
característiques de l’activitat investigadora i l’impacte del grau de les limitacions en 



PlE 34
26 de juny de 2019

Dossier 4

l’acompliment de l’activitat, amb l’informe favorable previ del servei públic d’ocu-
pació competent, que a aquests efectes pot sol·licitar un informe dels equips tècnics 
de valoració i orientació de la discapacitat competents.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41247)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, 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 universitats 
(tram. 302-00116/12).

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

1. Proposar, en el si dels treballs del Pacte Nacional per a la Societat del Conei-
xement, els recursos i la temporalitat per cobrir les necessitats de les universitats pú-
bliques, amb l’objectiu de garantir la seva estabilitat financera i la qualitat, d’acord 
amb la dimensió econòmica i model de finançament que s’acordi.

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

2. Destinar l’equivalent dels recursos necessaris per reduir un 30 % les taxes i 
preus universitaris a millorar l’equitat del sistema de preus-renda, a través de: 

– Beques-salari complementàries
– Reducció dels preus progressiva, començant pels trams pendents d’equitat 3, 4 i 5
– Equiparació dels preus de màster als graus. Aquesta equiparació, segons les 

disponibilitats pressupostàries, caldrà fer-la en dos exercicis. En el primer, s’equipa-
raria als preu de grau d’experimentalitat C i en segon, a l’experimentalitat de grau 
d’origen.

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

3. Debatre i determinar quines són les necessitats immediates i a llarg termini 
en inversions, tant de manteniment i renovació com de noves dotacions, i com s’han 
d’articular dins del mapa d’universitats de Catalunya en el si del Pacte Nacional 
per a la Societat del Coneixement (PN@SC), amb la temporalitat que s’hi proposi.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 14 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les universitats públiques
302-00118/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 40820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre la situació de les universitats públiques (tram. 300-
00142/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern: 
1. Aprovar un pla de xoc per a la millora del finançament de les universitats pú-

bliques pel període 2019-2022, amb l’objectiu de garantir l’estabilitat i la qualitat uni-
versitària, sobretot en els àmbits de la docència, la recerca i la innovació, i permetre 
disposar d’una estructura suficient de personal docent i investigador i de personal 
d’administració i serveis. Concretament, recuperar per a l’any 2020 la xifra de finan-
çament de la Generalitat per a les universitats públiques de l’any 2010 (900 MEUR) 
per arribar l’any 2022 als 1.300 MEUR.

Aquest pla de finançament ha de determinar, uns objectius estratègics i uns cri-
teris quantitatius i qualitatius sobre els quals s’estableixi el finançament, que ha de 
garantir poder disposar d’uns recursos basals que permetin una docència i una re-
cerca de qualitat a totes les universitats, i facilitin veritablement la capacitat de com-
petir amb les principals institucions universitàries europees. El pla ha d’incorporar, 
a més, un finançament amb relació als objectius estratègics específics de cada uni-
versitat, i ha de tenir en compte els mecanismes de retiment de comptes a la societat.

2. Reduir les taxes i preus universitaris aplicats per la Generalitat des de l’any 
2011, fins assolir el proper curs 2019-2020 una reducció aproximada del 30%, i com-
pensar a les universitats públiques d’aquesta reducció amb un augment de la transfe-
rència pública, que s’haurà d’establir i concretar en els pressupostos corresponents, 
equivalent a l’impacte de la reducció comportant un augment de les transferències, 
a banda de l’increment pressupostari establert al punt 1. La reducció de taxes ha de 
continuar fins arribar a un cost de matrícula dels títols oficials de grau i de màster 
similar al de la mitjana dels països de l’OCDE.

3. Aprovar un pla de xoc per a fer front a la renovació i actualització de les infra-
estructures i equipaments universitaris pel període 2020-2022, valorat en una inver-
sió mínima de 100 MEUR anuals, que permeti millorar la preocupant situació ac-
tual dels equipaments, i projectar nous projectes estratègics d’inversió universitària.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP
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Dossier 6

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41138, 41229, 41246 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 41138)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, 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 les següents mocions de contingut 
idèntic: Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les universitats (tram. 
302-00116/12) i Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les universitats públiques (tram. 302-00118/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 4, que quedaria redactat de la següent manera

4) Incrementar en els pressupostos els fons per a beques universitàries i que es 
realitzin les reformes per a garantir la igualtat d’oportunitats de tots els alumnes, 
independentment del seu nivell de renda familiar.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 5, que quedaria redactat de la següent manera

5) Potenciar la internacionalització de la universitat catalana, donant compli-
ment a la Resolució 399/XII del Parlament de Catalunya, sobre la participació de 
les universitats en el pla pilot europeu de campus transnacionals, i fomentar l’oferta 
d’estudis en terceres llengües a les universitats catalanes, a fi de promoure la inter-
nacionalització del sistema universitari català, així com traslladar la necessitat que 
els professors universitaris disposin del suport necessari per a impartir docència en 
terceres llengües.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 6, que quedaria redactat de la següent manera

6) Potenciar l’excel·lència universitària catalana per a consolidar i millorar la 
seva posició en els rànquings internacionals. Per aquest motiu, als pressupostos es 
destinaran línies de finançament addicional per a aquelles universitats que aconse-
gueixin millorar els seus índexs de recerca, innovació i ocupabilitat.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7, que quedaria redactat de la següent manera

7) Assumir la seva responsabilitat i demostrar el seu compromís amb la millora 
del sistema universitari dels punts anteriors, presentant els pressupostos i renunciant 
a polítiques que impedeixen la seva negociació.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 41229)

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 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
de les universitats públiques (tram. 302-00118/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 4

Realitzar, abans que finalitzi el present any, un estudi sobre totes aquelles be-
ques vigents concedides en l’àmbit de la universitat que suposen contraprestació 
econòmica per la realització d’activitats corresponents al personal de servei i ad-
ministratiu. Una vegada fet l’estudi procedir, en compliment de la legalitat vigent, a 
transformar immediatament en contractes laborals aquelles activitats que utilitzen 
fraudulentament la figura de la beca quan realment ens trobem davant laboralitat.

En cap cas això ha de suposar la suspensió de les actuacions de la Inspecció de 
Treball sobre aquesta matèria a les universitats catalanes.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 5

Donar compliment al Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del personal investiga-
dor predoctoral en formació (EPIF) i per aquelles universitats públiques que no ho 
hagin fet o acordat encara aplicar els increments retributius a partir de l’1 d’agost 
de 2019 amb els corresponents efectes retroactius.

Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 6

En virtut d’allò que estableix el Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del personal 
investigador predoctoral en formació (EPIF) tots els contractes predoctorals de per-
sonal investigador en formació el finançament del qual depèn del Capítol I (FPUs, 
FPIs, PIFs, AGAUR i altres modalitats) que s’extingeixin amb posterioritat a 15 de 
març de 2019 seran prorrogats pel màxim temps legal que possibilita la norma: 

– Quan el contracte s’hagi concertat per una durada inferior a quatre anys es 
prorrogarà successivament sense que, en cap cas, les pròrrogues puguin tenir una 
durada inferior a un any.

– Quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat, el contracte 
assolirà una durada màxima de sis anys, pròrrogues incloses, tenint en compte les 
característiques de l’activitat investigadora i l’impacte del grau de les limitacions en 
l’acompliment de l’activitat, amb l’informe favorable previ del servei públic d’ocu-
pació competent, que a aquests efectes pot sol·licitar un informe dels equips tècnics 
de valoració i orientació de la discapacitat competents.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41246)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, 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 de les 
universitats públiques (tram. 302-00118/12).

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

1. Proposar, en el si dels treballs del Pacte Nacional per a la Societat del Conei-
xement, els recursos i la temporalitat per cobrir les necessitats de les universitats pú-
bliques, amb l’objectiu de garantir la seva estabilitat financera i la qualitat, d’acord 
amb la dimensió econòmica i model de finançament que s’acordi.

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

2. Destinar l’equivalent dels recursos necessaris per reduir un 30 % les taxes i 
preus universitaris a millorar l’equitat del sistema de preus-renda, a través de: 

– Beques-salari complementàries
– Reducció dels preus progressiva, començant pels trams pendents d’equitat 3, 4 i 5
– Equiparació dels preus de màster als graus. Aquesta equiparació, segons les 

disponibilitats pressupostàries, caldrà fer-la en dos exercicis. En el primer, s’equipa-
raria als preu de grau d’experimentalitat C i en segon, a l’experimentalitat de grau 
d’origen.

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

3. Debatre i determinar quines són les necessitats immediates i a llarg termini 
en inversions, tant de manteniment i renovació com de noves dotacions, i com s’han 
d’articular dins del mapa d’universitats de Catalunya en el si del Pacte Nacional 
per a la Societat del Coneixement (PN@SC), amb la temporalitat que s’hi proposi.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 15 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la indústria i la 
inversió
302-00122/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 40824 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la indústria i la inversió (tram. 300-00145/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya: 
a) Expressa la satisfacció per la decisió del EuroHPC per la inversió de la Unió 

Europea al BSC-CNS en el nou superordinador Marenostrum 5, que ha de permetre 
mantenir aquesta infraestructura de recerca en el primer nivell mundial.

b) Constata que, tot i que el sector industrial català manté importants nivells 
d’activitat, de generació d’ocupació i es manté com el principal motor de creixement 
econòmic de Catalunya, apareixen alguns indicadors que posen en evidència un cert 
deteriorament del seu creixement, com ara la evolució de la inversió industrial, de 
l’índex de producció, de les exportacions, o de la ocupació industrial.

2. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Reforçar l’aposta pel sector industrial prioritzant, entre d’altres, l’adopció de 

les mesures contemplades en el Pacte per la Industria.
b) Donar compliment a la Moció 55/XII en relació a la necessitat d’aprovar els 

pressupostos, per tant de poder donar ple compliment als compromisos adoptats en 
el marc del Pacte per la Industria.

c) Impulsar la transformació digital del sector industrial, mitjançant programes 
que millorin la connectivitat dels polígons industrials i el desplegament de la tec-
nologia 5G.

d) Adoptar les mesures necessàries per la adequació dels programes de formació 
per tal de preparar els professionals en les necessitats de la industria 4.0.

e) Considerant la importància de l’automoció en el sector industrial, resulta ne-
cessari vetllar per una transició ordenada del sector cap a combustibles alternatius 
menys contaminants, que minimitzi l’impacte a la ocupació.

f) Reforçar, a través de l’Institut Català de Finances, les accions de finançament 
de innovacions de processos i productes a la industria.

g) Abandonar decisions i discursos polítics que generen incertitud i inseguretat 
jurídica.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat 

SP PPC
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Dossier 10

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41215, 41226, 41248 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 41215)

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

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la indústria i la inversió (tram. 302-00122/12).

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

2.a) Reforçar l’aposta pel sector industrial augmentant els recursos destinats per 
a l’any 2020 al Pacte Nacional per la Indústria, i incorporant de manera detallada 
el pressupost associat a cada acció de tal manera que coneguem detalladament els 
recursos dedicats a la indústria.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra b del punt 2

2.b) Donar compliment a la Moció 55/Xll en relació a la necessitat d’aprovar els 
pressupostos, per tant de poder donar ple compliment als compromisos adoptats en 
el marc del Pacte per la Indústria per aquest 2019.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c del punt 2

2.c) Impulsar la transformació digital del sector industrial a través de programes 
específics i amb el suport d’EURECAT.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra després de la lletra c del punt 2

2.c) bis. Aprovar un pla per millorar la connectivitat als polígons industrials i el 
desplegament de la tecnologia 5g.

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

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 41226)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre la indústria i la inversió (tram. 302-00122/12).

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

a) Reforçar l’aposta pel sector industrial prioritzant, entre d’altres, l’adopció de 
les mesures contemplades en el Pacte per la Industria, especialment les referides als 
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eixos de dimensió empresarial i de formació, per la seva incidència sobre la produc-
tivitat, la competitivitat i la innovació de les empreses.

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

d) Adoptar les mesures necessàries per a la adequació dels programes de forma-
ció per tal de preparar els professionals en les necessitats de la industria 4.0, i per a 
que les empreses inverteixin en formar els seus treballadors en les habilitats neces-
sàries per a la automatització del treball i la robotització.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 3, que quedaria redactat de la següent manera

3) El Parlament de Catalunya rebutja les accions de boicot a empreses catalanes 
per motius ideològics, com la campanya llançada per l’ANC contra aquelles que no 
es posicionen políticament, que ja ha estat rebutjada per les principals organitza-
cions empresarials i sindicals, donat que afecten l’activitat econòmica, repel·leixen 
l’arribada de noves empreses, perjudiquen la creació d’ocupació i posen en risc mi-
lers de llocs de treballs a Catalunya.

Així mateix, insta el Govern de la Generalitat a emprendre totes les accions ne-
cessàries, incloses les judicials, per a evitar aquesta i qualsevol altra acció de boicot 
a les empreses catalanes i defensar els seus treballadors.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41248)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, 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 indústria i la 
inversió (tram. 302-00122/12).

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

g) Abandonar decisions i discursos polítics que generen incertitud i inseguretat 
jurídica.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’escola 
inclusiva
302-00117/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 40677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva (tram. 300-00141/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya denuncia que el Govern no hagi desplegat el Decret 

150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un siste-
ma educatiu inclusiu i exigeix el seu desplegament urgent abans de l’inici de curs 
2019-2020.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2.1. Revisar la normativa relativa al model d’escola inclusiva abans de l’inici del 

curs 2020-2021, per tal de garantir un sistema educatiu inclusiu en la seva globali-
tat que: 

a. reconegui l’etapa educativa 0-3 anys, imprescindible per un sistema educatiu 
veritablement inclusiu, i fonamental per la correcta detecció precoç de NEE i que 
permeti iniciar abans els tractaments, la coordinació dels professionals (educatius, 
psicopedagògics, pediàtrics, psiquiàtrics, etc.) i la destinació de recursos necessaris 
a l’alumnat al centre educatiu.

b. contempli la necessitat de garantir un temps educatiu inclusiu, lectiu i no lec-
tiu, dins i fora dels centres educatius, incloent l’espai de migdia i el servei de men-
jador, els serveis d’acollida, les sortides, les colònies i les activitats extraescolars, 
i la dotació del personal de suport necessari per atendre adequadament l’alumnat 
amb NEE.

c. reconegui els infants amb malalties cròniques i la seva necessitat de gaudir 
d’atenció sanitària als centres escolars des de l’educació infantil de primer cicle fins 
als estudis post obligatoris, tasca que no correspon ni als docents ni a les famílies, 
afegint les necessitats sanitàries com a criteri per contemplar aquests infants com 
alumnes amb NEE.

2.2. Assegurar en el proper exercici pressupostari els recursos necessaris per 
donar compliment a un model global d’escola inclusiva i garantir un reforçament 
dels recursos educatius especialitzats (personal docent i no docent, TEI, vetlladors/
es, psicopedagogs/gues, etc.), reduir-ne les ràtios, proporcionar una oferta pública i 
gratuïta de formació especialitzada als docents, millorar els equipaments en aules 
de suport, publicar i donar a conèixer els protocols de malalties i trastorns existents 
diversos als centres educatius i posar a disposició un mapa de recursos de la inclusió 
al conjunt del territori.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 41225, 41227, 41234 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 41225)

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

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva (tram. 302-00117/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició del punt 2 de l’article 2

2.2. Assegurar en el proper exercici pressupostari que en l’actual exercici pres-
supostari es destinaran els recursos necessaris, si cal amb una transferència de crè-
dit o una altra figura que prevegi la Llei de Finances Públiques de Catalunya, per 
donar compliment a un model global d’escola inclusiva i garantir un reforçament 
dels recursos educatius especialitzats (personal docent i no docent, TEI, vetlladors/
es, psicopedagogs/gues, etc.), reduir-ne les ràtios, proporcionar una oferta pública i 
gratuïta de formació especialitzada als docents, millorar els equipaments en aules 
de suport, publicar i donar a conèixer els protocols de malalties i trastorns existents 
diversos als centres educatius i posar a disposició un mapa de recursos de la inclusió 
al conjunt del territori.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Maialen Fernández Cabezas, d GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 41227)

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

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva (tram. 302-00117/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2.1.c

2.1.c) reconegui els infants amb malalties cròniques i la seva necessitar de gau-
dir d’atenció sanitària als centres escolars des de l’educació infantil de primer cicle 
fins als estudi postobligatoris mitjançant la incorporació d’una infermera escolar 
adscrita al centre, tasca que no correspon ni als docents ni a les famílies, afegint les 
necessitats sanitàries com a criteri per a contemplar aquests infants com alumnes 
amb NEE.
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Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una lletra d al punt 2.1

2.1.d) incorpori la figura de de l’educador/a social als centres educatius en quali-
tat d’agent educatiu pertanyent a l’equip docent i treballant en col·laboració i cores-
ponsabilitat amb les professionals del centre.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, presidenta,  

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41234)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, 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 l’escola inclusiva 
(tram. 302-00117/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició, supressió i modificació

1. El Parlament de Catalunya denuncia que la manca de pressupost i recursos 
econòmics no ha permès al Govern desplegar completament el Decret 150/2017, de 
17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu in-
clusiu i exigeix el seu desplegament urgent abans de l’inici de curs 2019-2020.

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

2.1.c. reconegui els infants amb malalties cròniques i la seva necessitat de gaudir 
d’atenció sanitària per part de professionals sanitaris en horari escolar des de l’edu-
cació infantil de primer cicle fins als estudis post obligatoris, tasca que no correspon 
ni als docents ni a les famílies, afegint les necessitats sanitàries com a criteri per 
contemplar aquests infants com alumnes amb NEE.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conclusions 
del dictamen de l’ONU sobre els presos polítics catalans
302-00119/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 40821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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

el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les conclusions del dictamen de 
l’ONU sobre els presos polítics catalans (tram. 300-00146/12).

Moció
El Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària és l’òrgan del Consell de Drets 

Humans de Nacions Unides encarregat d’investigar els casos de privació de llibertat 
imposada arbitràriament o inconsistent amb les normes pertinents establertes en la 
Declaració Universal dels Drets Humans i altres lleis internacionals en matèria de 
drets humans.

L’Opinió No. 6/2019, referent a l’estat espanyol, considera que les accions dels 
Srs. Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras no van ser violentes, no van ini-
ciar la violència i ni han tingut com a resultat fets o actes violents. De fet, considera 
que les seves conductes es limiten a l’exercici pacífic dels drets a la llibertat d’opi-
nió, expressió, associació, reunió i participació.

Per aquesta manca de violència i l’absència d’informació convincent sobre fets 
punibles atribuïbles als acusats, el Grup està convençut que les acusacions penals 
volen coaccionar als acusats per les seves opinions polítiques i inhibir-los de con-
tinuar amb el projecte polític independentista. Com la detenció és la conseqüència 
de l’exercici de drets fonamentals, la detenció és arbitrària. A més, conclou que no 
hi ha les bases legítimes necessàries i proporcionals per restringir aquests drets a 
través de la privació de llibertat, considerant la presó preventiva contrària al Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics.

El dictamen denuncia vulneracions del procés judicial contra els acusats i afir-
ma que la privació de llibertat es va dur a terme en detriment de les necessàries 
garanties fonamentals i d’un judici just. Afirma que s’ha violat la presumpció d’in-
nocència amb pronunciaments d’alts funcionaris de l’Estat que han mostrat una res-
ponsabilitat penal anticipada dels detinguts. Així mateix, estima que hi ha elements 
que permeten deduir que els jutges han tingut idees preestablertes sobre l’objecte de 
judici, fet que viola el dret a tenir un jutge imparcial. A més, posa en dubte la com-
petència dels tribunals que han portat la causa i conclou que s’ha donat una vulne-
ració del dret a ser jutjat pel jutge competent. Afegeix també que els acusats no van 
disposar del temps suficient per preparar la seva defensa. El grup denuncia vulne-
racions a la presumpció d’innocència, al dret ser jutjat per un tribunal competent i 
imparcial i a una defensa adient.

El Grup de Treball indica també que les detencions es van efectuar a partir d’ac-
cions concertades de l’aparell nacional de justícia, contra dirigents del moviment in-
dependentista català, amb el suport polític d’alts funcionaris del Govern Espanyol. 
La detenció es va dur a terme en detriment del principi d’igualtat dels éssers humans 
per haver estat motivada per la seva opinió política.

El dictamen d’aquest grup recull el fet que el Relator Especial de les Nacions 
Unides sobre el dret a la llibertat d’opinió i expressió ha expressat la seva preocu-
pació pel fet que les detencions estiguin directament relacionades amb les crides a 
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la mobilització i participació ciutadana realitzades en l’àmbit del referèndum. El 
Relator Especial ha mostrat també la seva inquietud perquè la imputació del delicte 
de rebel·lió pugui ser desproporcionada i per tant, incompatible amb les obligacions 
d’Espanya en el marc de les normes internacionals de drets humans.

En aquest dictamen el grup de treball sobre detencions arbitràries demana al go-
vern espanyol que adopti les mesures necessàries per posar remei a la situació de 
Cuixart, Sànchez i Junqueras sense dilació i posar-la en conformitat amb les nor-
mes internacionals. Proposa la posada immediata en llibertat i concedir-los una in-
demnització i altres tipus de reparació. Insta al govern espanyol a dur a terme una 
investigació exhaustiva i independent de les circumstàncies que han portat a aques-
ta situació i a adoptar les mesures pertinents contra els responsables de la violació 
d’aquests drets. També demana que el govern espanyol difongui aquest dictamen per 
tots els mitjans i el més àmpliament possible. El Grup remet aquest cas al Relator 
Especial de les Nacions Unides sobre el dret a la llibertat de reunió i associació, així 
com el Relator Especial de les Nacions Unides sobre el dret a la llibertat d’opinió i 
d’expressió. Sol·licita al govern espanyol que proporcioni informació dels avanços 
en un termini de sis mesos.

La reacció del Govern espanyol, ha estat intentar desprestigiar aquest mecanisme 
de drets humans de les Nacions Unides. Així, ha enviat una queixa formal qüestio-
nant el contingut i la validesa d’aquesta resolució i posant en dubte la imparcialitat 
dels membres del Grup de Treball de Detencions Arbitràries. Els membres del grup 
són experts independents nomenats pel Consell de Drets Humans a través d’un rigo-
rós procediment de selecció per garantir la imparcialitat, independència i expertesa.

No obstant, l’Estat espanyol és signant del Pacte Internacional de Drets Civils i 
Polítics, així com d’altres normes internacionals en matèria de drets humans i, per 
tant, l’incompliment dels dictàmens del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrà-
ria de Nacions Unides constitueix també una constant vulneració de les obligacions 
que té l’Estat espanyol en matèria de drets humans. En aquest mateix sentit, el Tri-
bunal Europeu de Drets Humans ha confirmat la validesa de les opinions d’aquest 
Grup de Treball quan dictamina sobre la vulneració de drets humans en casos de 
detencions arbitràries.

Cal recordar que l’any 2017, segons el darrer informe del grup de treball, 31 per-
sones van ser posades en llibertat com a conseqüència dels dictàmens del Grup de 
Treball on es denunciaven detencions arbitràries. Països com els EUA, Israel, Tur-
quia o Cuba han posat en llibertat presos després de conèixer els dictàmens del grup 
de treball.

Per aquests motius, el Parlament de Catalunya: 
1. Constata que el Govern de l’Estat espanyol ha de complir amb les seves obli-

gacions internacionals en matèria de drets humans enlloc de posar en dubte el con-
tingut del dictamen i l’honorabilitat dels integrants del Grup de Treball.

 2. Denuncia la vulneració dels drets polítics d’Oriol Junqueras, i conseqüent-
ment de tots els i les seves votants, provocada per la decisió de la Sala del Penal del 
Tribunal Suprem d’impedir que completi els tràmits per esdevenir Eurodiputat. Una 
decisió, sense cap base legal en el marc d’una presó provisional considerada arbitra-
ria pel dictamen del grup de treball de les Nacions Unides.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
3. Difondre el dictamen i fer les gestions necessàries per tal que el Govern de 

l’Estat espanyol, en compliment amb el que estableix l’informe, el divulgui per tots 
els mitjans disponibles i de la forma més àmplia possible.

 4. Fer les gestions necessàries per tal que el Govern de l’Estat espanyol complei-
xi amb els dictàmens del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de les Naci-
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ons Unides, d’acord amb els tractats internacionals en matèria de drets humans que 
l’Estat espanyol ha signat i ratificat.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41216, 41224, 41236 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 41216)

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 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les conclusions del dictamen de l’ONU sobre els presos polítics catalans (tram. 
302-00119/12).

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

1. Constata que: 
a. L’opinió 6/19, i totes les que emet el Grup de Treball de Detencions Arbitràries, 

no són vinculants tal i com va ser acordat per la Comissió de Drets Humans de la 
ONU en la seva resolució 1997/50.

b. No és l’ONU com a organització internacional, si no un grup de treball que 
reporta al Consell de Drets Humans, les opinions del qual no tenen cap efecte jurídic 
intern i són diferents a les del Consell de Drets Humans o de l’Alta Comissionada.

c. L’opinió 6/19 mostra una important falta de rigor a l’ignorar qüestions tan bà-
siques com són la divisió de poders pròpia de tots els Estats de dret i donar per pro-
vats fets que estan sent jutjats.

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

2. Respecta les decisions del poder judicial.

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

3. Pel que fa al coneixement de l’opinió pública: 
a. Ser rigorós i responsable en les informacions que es traslladen a la ciutadania.
b. No emetre informacions distorsionades sobre la transcendència de l’opinió 

6/19 del Grup de Treball de Detencions Arbitràries.
c. Donar a conèixer el contingut i transcendència la decisió del Tribunal Euro-

peu de Drets Humans d’Estrasburg (TEDH) de rebutjar per unanimitat la demanda 
presentada per l’expresidenta Carme Forcadell i 75 diputats més contra la decisió 
del Tribunal Constitucional Espanyol de suspendre el Ple del Parlament del 9 d’oc-
tubre de 2017 en el que es preveia proclamar la independència.

d. Donar a conèixer la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans de rebut-
jar la demanda per la multa que va imposar el Tribunal Constitucional a una mem-
bre de l’extinta Sindicatura Electoral pel referèndum d’autodeterminació il·legal de 
l’1 octubre del 2017.
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Iniciar una relació de cooperació i lleialtat institucional amb el Govern d’Es-
panya i de respecte al pluralisme present a la nostra societat.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 41224)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Susana Beltrán García, diputada 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 la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les conclusions del dictamen de l’ONU sobre els 
presos polítics catalans (tram. 302-00119/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De substitució al punt 1

1. Constata que l’Estat compleix amb les seves obligacions internacionals en ma-
tèria de drets humans anant més enllà de la ratificació de tractats internacionals tal 
com fa en sotmetre’s a la jurisdicció supranacional del Tribunal Europeu de Drets 
Humans d’Estrasburg o en acceptar l’accés de l’individu al Comitè de Drets Hu-
mans del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De substitució al punt 2

2. Demana disculpes pels fets ocorreguts el 6 i 7 de setembre del 2017 en els 
quals els partits separatistes van abusar de la seva majoria parlamentària, que no 
social, i van vulnerar els drets fonamentals de participació política de tots els ca-
talans, tal com ha avalat el Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg en la 
seva Decisió núm. 86258/17 de Carme Forcadell i altres 75 demandants contra Es-
panya.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De substitució al punt 3

3. Deixar de mentir amb «fake news» i assumir que el Tribunal Europeu de Drets 
Humans d’Estrasburg ha reconegut fins a tres ocasions que les actuacions de les 
institucions democràtiques del nostre estat de dret contra les accions il·legals realit-
zades pels líders independentistes eren una necessitat democràtica per garantir dels 
drets de tots els catalans i l’ordre constitucional.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De substitució al punt 4

4. A respectar la separació de poders i deixar que els tribunals, i si escau, el Tri-
bunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg es pronunciïn sense interferències del 
Govern de la Generalitat.

Palacio del Parlamento, 21 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 41236)

A la Mesa del Parlament
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, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
conclusions del dictamen de l’ONU sobre els presos polítics catalans (tram. 302-
00119/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou paràgraf abans de la part resolutiva

És per això que el Parlament de Catalunya restarà també amatent a la opinió 
que el Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària del Consell de Drets Humans 
de Nacions Unides formuli en relació a la demanda presentada per Josep Rull, Raül 
Romeva, Joaquim Forn i Dolors Bassa per denunciar el seu empresonament pre-
ventiu.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició del punt 1

1. Constata que el Govern de l’Estat espanyol ha de complir amb les seves obli-
gacions internacionals en matèria de drets humans enlloc de posar en dubte el con-
tingut del dictamen i l’honorabilitat dels integrants del Grup de Treball sobre la De-
tenció Arbitrària de l’ONU.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 1 bis

1 bis. Es congratula per les accions empreses pel Govern de la Generalitat com a 
resultat del Consell Executiu extraordinari del passat 31 de maig de 2019, les quals 
insten les autoritats de l’Estat a alliberar tots els presos polítics catalans, per la vul-
neració flagrant de Drets Humans que suposa el seu empresonament, amb motiu de 
l’aprovació del dictamen del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de l’ONU.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació i addició del punt 2

2. Denuncia la vulneració dels drets polítics dels eurodiputats electes Oriol Jun-
queras, Carles Puigdemont i Antoni Comín i conseqüentment de tots els i les seves 
votants, provocada per les decisions de la Sala del Penal del Tribunal Suprem d’im-
pedir que completin els tràmits per esdevenir Eurodiputats. Unes decisions, sense 
cap base legal en el marc d’unes ordres de presó provisional considerades arbitràri-
es pel dictamen del Grup de Treball de les Nacions Unides.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 2 bis

2 bis. Rebutja la decisió de la Junta Electoral Central de declarar «vacants» els 
escons dels tres eurodiputats electes i reclama al Parlament Europeu que no la ten-
gui en compte i prengui nota dels resultats electorals proclamats oficialment el dia 
13 de juny del 2019, sense exclusions.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
De modificació i addició del punt 3

3. Continuar difonent el dictamen i fent les gestions necessàries i ja acordades 
per tal que el Govern de l’Estat espanyol, en compliment amb el que estableix l’in-
forme, el divulgui per tots els mitjans disponibles i de la forma més àmplia possible.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya
De modificació i addició i supressió del punt 4

4. Continuar fent les gestions necessàries i ja acordades per tal que el Govern de 
l’Estat espanyol compleixi amb els dictàmens del Grup de Treball sobre la Detenció 
Arbitrària de les Nacions Unides, d’acord amb els tractats internacionals en matèria 
de drets humans que l’Estat espanyol ha signat i ratificat.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat



PlE 34
26 de juny de 2019

21 Dossier

Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el seu rumb 
polític
302-00120/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre el seu rumb polític (tram. 300-00148/12).

Moción
1. El Parlament de Cataluña condena los intolerables e injustificados actos de 

violencia y odio contra ciudadanos, cargos electos y autoridades que grupos extre-
mistas protagonizaron durante la jornada de constitución del mandato en las corpo-
raciones locales el pasado 15 de junio.

2. El Parlament de Cataluña insta al Govern a: 
A. Asumir que, en democracia, las instituciones, como cualquier ciudadano, 

deben respetar las leyes y las resoluciones judiciales, renunciando a incumplirlas.
B. Rectificar en su política de exclusión y discriminación de todos aquellos ciu-

dadanos que no comparten su ideología.
C. Abandonar su política de exclusión y discriminación sistemática del español, 

lengua oficial en toda España y común de todos los españoles.
D. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y el Estatuto de Autonomía que le 

permite ser Govern de la Generalitat y renunciar a reiterar, ratificar, aplicar y/o im-
plementar las DUI y/o las mal denominadas leyes de desconexión.

E. Respetar como cualquier ejecutivo autonómico que, de acuerdo con nuestro 
ordenamiento constitucional, la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo 
español, y no en una fracción de éste.

F. Asumir que los edificios y espacios públicos a cuyo mantenimiento contri-
buimos todos los ciudadanos con nuestros impuestos deban respetar la más estricta 
neutralidad política.

G. Cesar en la aplicación de injustificados tratos de favor a internos de centros 
penitenciarios y no volver a concederlos por razón de su proximidad o pertenencia 
a las cúpulas de los partidos políticos en el gobierno.

H. Dejar de utilizar los términos exiliados para referirse a ciudadanos que se 
fugaron para evitar responder ante la Justicia, y presos políticos a las personas que 
han sido enjuiciadas por la indiciaria comisión de graves delitos contra el orden 
constitucional ya que faltan al respeto a todas aquellas personas que a lo largo de la 
historia lucharon por la democracia y la libertad, incluso a costa de su propia liber-
tad y de su vida.

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 41151, 41217, 41223, 41235 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

25.06.2019

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 41151)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el seu rumb polític (tram. 302-00120/12).

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

E bis. Volver a asistir a los órganos multilaterales existentes entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas, como lo han venido habiendo el resto de gobiernos auto-
nómicos, e implicarse en los asuntos que se traten con el fin de defender los legítimos 
intereses de los catalanes.

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

F. Asumir que los edificios y espacios públicos a cuyo mantenimiento contri-
buimos todos los ciudadanos con nuestros impuestos deban respetar la más estricta 
neutralidad política. En este sentido, se insta el Govern de la Generalitat a retirar, 
de forma permanente, los símbolos partidistas presentes en los edificios de su titu-
laridad y a velar para que el resto de administraciones retiren este tipo de símbolos 
en sus edificios y equipamientos.

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

3. El Parlament de Catalunya reprueba y condena las palabras despectivas y de 
menosprecio de la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) hacía una 
periodista por expresarse en castellano, demostrando en ello una actitud xenófoba. 
Por este motivo, se insta el Govern de la Generalitat a dejar de tener a las entidades 
ANC y Òmnium Cultural como interlocutores y aliados para fijar el rumbo político 
del Govern y de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 41217)

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 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el seu rumb polític (tram. 302-00120/12).

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

1. El Parlament de Catalunya condena los intolerables e injustificados actos de 
presión con insultos y muestras de odio contra ciudadanos, cargos electos y autori-
dades que tuvieron lugar durante la jornada de constitución del mandato de las cor-
poraciones locales el pasado 15 de junio.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra B

B. Promover, entre otros, los valores de la libertad, la democracia, la igualdad 
y el pluralismo y, a tal efecto, gobernar para el conjunto de la ciudadanía sin exclu-
siones ni discriminaciones.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra C

C. Garantizar que todas las personas tienen derecho a no ser discriminades por 
razones lingüísticas. Atender los artículos 6 y 33 del Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya y, en consecuencia, actuar para que todas las personas tengan el derecho a 
utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber 
de conocerlas.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al final de la lletra E

E. Respetar como cualquier ejecutivo autonómico que, de acuerdo con nuestro 
ordenamiento constitucional, la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo 
español, y no en una fracción de éste, a la vez que se reconoce y garantiza el derecho 
al autogobierno de las Comunidades Autónomas.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra G

G. Garantizar la igualdad de trato a todos los internos de centros penitenciarios.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra H

H. Por respeto a aquellas personas que sufrieron exilio y fueron presas políticas 
por luchar contra la dictadura franquista en un pasado no muy lejano, no utilitzar 
estas expresiones para dirigirse a los líderes políticos que huyeron del país o están 
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en prisión provisional pendientes de sentencia por los hechos ocurridos durante el 
otoño de 2017.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 41223)

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

lamentari 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 el seu rumb polític (tram. 302-
00120/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació

1. El Parlament de Catalunya condemna els intolerables i injustificats actes de 
violència i odi i els atacs masclistes contra la ciutadania, càrrecs electes i autoritats 
protagonitzats durant la jornada de constitució del mandat en les corporacions lo-
cals el passat 15 de juny.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió a la lletra A del punt 2

2.A. Assumir que, en democràcia, les institucions, com qualsevol ciutadà, han de 
respectar les lleis i les resolucions judicials, renunciant a incomplir-les.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra D del punt 2

2.D. Governar per a tota a ciutadania, en el marc constitucional i estatutari vi-
gent i amb el diàleg com a únic camí per resoldre el conflicte polític, renunciant a 
reiterar, ratificar, aplicar i/o implementar la DUI.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 41235)

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 seu rumb polític 
(tram. 302-00120/12).
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Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya condemna qualsevol acte de violència i odi contra 
càrrecs electes, autoritats o la ciutadania en general.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les forces i els 
cossos de seguretat
302-00121/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parla-

mentari 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 les forces i els cossos de seguretat (tram. 300-00147/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Establir per Decret llei, consensuat amb la resta de grups parlamentaris, les 

condicions objectives que ha de reunir el membre de l’Escala Superior del Cos de 
Mossos d’Esquadra de la categoria de comissari o major que hagi de fer-se càrrec 
de la Prefectura del Cos de Mossos d’Esquadra.

Els requisits han d’incloure mecanismes d’avaluació objectiva, com ara la for-
mació específica per a desenvolupar aquest càrrec, els destins de comandament  de-
senvolupats i el temps mínims d’antiguitat en l’Escala Superior i en la categoria de  
Comissari, que hauran de permetre la formació d’una terna de la qual en surti de-
signada, pel procediment de lliure designació, la persona que hagi d’ocupar la Pre-
fectura del Cos.

2) Vetllar per l’absoluta neutralitat política per part de tots els agents de la Poli-
cia de la Generalitat en l’exercici de llurs funcions i, molt especialment, en tota la 
cadena de comandament del Cos de Mossos d’Esquadra.

3) Instar la Divisió d’Afers Interns que iniciï d’ofici la corresponent informació 
reservada quan qualsevol agent del Cos de Mossos d’Esquadra, en el suposat exerci-
ci de la seva llibertat d’expressió, difongui per qualsevol mitjà o a través de les xar-
xes socials crides a la insurrecció, a les que alguns anomenen «aturades de país», a 
atacs a l’economia i qualsevol soflama en contra de la seguretat ciutadana i a favor 
d’un atac subversiu contra l’ordenament democràtic vigent.

4) Presentar en seu parlamentària un informe, adientment anonimitzat, sobre 
els expedients disciplinaris tramitats a funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra 
en els darrers cinc anys, en què constin les causes objectives que han donat lloc a 
la instrucció i les sancions disciplinàries imposades, si fos el cas. Aquest informe 
s’haurà de lliurar al Parlament en el termini màxim de seixanta dies per tal que si-
gui tramitat a través de la Mesa als portaveus dels grups i subgrups parlamentaris 
de la Comissió d’Interior.

5) Introduir els canvis pertinents a la normativa i als procediments relatius al rè-
gim disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra per tal de: 

a) Assegurar que totes les actuacions dutes a terme en el període d’informació 
reservada dins la fase inicial de tota investigació s’incorporen a l’expedient sancio-
nador incoat.

b) Garantir que en tota comunicació de la Divisió d’Afers Interns amb l’agent 
quedi constància expressa de qui n’és l’autor.

c) Adequar, millorar i facilitar un espai concret on s’asseguri en tot moment, en 
el període d’informació reservada dins la fase inicial de tota investigació, la presèn-
cia del lletrat que acompanya i assessora el funcionari investigat perquè el pugui 
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assessorar convenientment sobre qualsevol aspecte relatiu a la seva situació i a la 
investigació que l’afecta.

d) Assegurar que, en cas de denúncies anònimes presentades contra un agent que 
es demostri que són intencionadament doloses o manifestament falses, el fals de-
nunciant serà perseguit penalment.

e) Garantir que els agents investigats i/o expedientats sempre disposin d’una cò-
pia de totes i cadascuna de les seves declaracions davant de l’instructor de la inves-
tigació reservada o de l’expedient disciplinari.

6) Modificar l’apartat 2.a) de la Disposició addicional setena del Decret 20/2019, 
de 29 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència, de tal manera 
que l’acció de l’Àrea de Seguretat Institucional (ASI) quedi circumscrita a garantir 
la seguretat del president o presidenta de la Generalitat i a les persones que determi-
ni la persona titular de la Secretaria General de la Presidència, en coordinació amb 
el Director General de la Policia.

7) Presentar en seu parlamentària, en el termini de trenta dies des de l’aprovació 
d’aquesta Moció, un informe detallat sobre les infraestructures i els efectius humans 
i materials adscrits a l’ASI, que inclogui els criteris objectius que s’han fet servir en 
el procediment de selecció i adscripció dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra 
designats per a formar-ne part. Aquest informe serà tramitat a través de la Mesa als 
portaveus dels grups i subgrups parlamentaris de la Comissió d’Interior.

8) Transmetre a tots els responsables polítics i operatius del Cos de Mossos d’Es-
quadra, des del Director General de la Policia fins a tots i cadascun dels comanda-
ments de les àrees bàsiques policials, la instrucció que quan es faci qualsevol refe-
rència a la legitimitat de la Policia de la Generalitat sigui palès que prové del marc 
democràtic constitucional i estatutari, no pas de forma exclusiva de la dependència 
del Govern de la Generalitat, i que la lleialtat dels funcionaris policials, com la de la 
resta dels funcionaris de totes les institucions de la Generalitat, s’ha de manifestar 
amb el conjunt dels ciutadans de Catalunya i amb totes i cadascuna de les institu-
cions de l’Estat, d’acord amb les lleis i els reglaments aplicables en cada cas.

9) Presentar en seu parlamentària, en el termini de seixanta dies des de l’apro-
vació d’aquesta Moció, un informe detallat sobre la distribució d’efectius del Cos de 
Mossos d’Esquadra, en què consti el repartiment dels nous efectius i la redistribució 
dels actuals per tal de millorar la disponibilitat d’efectius i assegurar que totes les 
regions policials disposen del mínim d’agents per a garantir la màxima igualtat en 
la prestació del servei essencial que és la seguretat, tant pel que fa a les necessitats 
efectives del conjunt dels ciutadans com a les condicions de prestació del servei per 
part dels funcionaris policials.

10) Establir amb caràcter d’urgència, en el termini màxim de 30 dies des de 
l’aprovació d’aquesta Moció, un sistema efectiu de distribució de torns de servei dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu d’evitar els canvis sobtats i les 
modificacions imprevistes i continuades que es produeixen en els torns i serveis, mi-
llorant així les condicions de prestació del servei i garantint la conciliació personal.

11) Establir amb caràcter d’urgència, sota la supervisió de l’Institut de Segure-
tat Pública de Catalunya, un programa de formació contínua per a cadascuna de les 
àrees bàsiques policials de manera descentralitzada i en horari laboral (o amb com-
pensació de les hores que s’hi dediquin), que inclogui un reciclatge de la normativa 
aplicable a les unitats de seguretat ciutadana, tècniques de defensa i detenció, i tèc-
niques i estratègies de prevenció i detecció del radicalisme i del terrorisme gihadista 
amb més detall i profunditat del que s’ha fet fins ara, per tal d’aconseguir una mi-
llor capacitat de resposta i un millor coneixement de l’abast i de les característiques 
d’aquesta amenaça global.

12) Impulsar la inclusió dels agents de les diverses policies locals en els progra-
mes formatius descentralitzats destinats a millorar les capacitats i els coneixements 
en les tècniques i estratègies de prevenció i detecció del radicalisme i del terrorisme 
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gihadista, per tal d’aconseguir una millor capacitat de resposta i més bon coneixe-
ment de l’abast i de les característiques d’aquesta amenaça global.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41084, 41214, 41222, 41233 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

25.06.2019

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 41084)

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

tada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les forces i els cossos 
de seguretat (tram. 302-00121/12).

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

1) Aprovar un projecte de llei, prèviament consensuat amb els grups parlamenta-
ris, que fixi les condicions objectives que [...].

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

2) Vetllar per l’absoluta neutralitat política per part de tots els agents que integren 
el Cos de la Policia de la Generalitat en l’exercici de llurs funcions i en qualsevol 
àmbit de responsabilitat.

Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 4

4) Presentar en seu parlamentària un informe, adientment anonimitzat, sobre 
els expedients disciplinaris tramitats a funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra 
en els darrers cinc anys, en què constin les causes objectives que han donat lloc a 
la instrucció i les sancions disciplinàries imposades, si fos el cas. En el cas que les 
sancions hagin afectat també al salari i sou, l’informe haurà de contenir la infor-
mació relativa al destí dels salaris no abonats als agents. Aquest informe s’haurà de 
lliurar al Parlament en el termini màxim de seixanta dies per tal que sigui tramitat 
a través de la Mesa als portaveus dels grups i subgrups parlamentaris de la Comis-
sió d’Interior.

Esmena 4
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra b, de l’apartat 5

b) Garantir que en tota comunicació de la Divisió d’Afers Interns amb l’agent 
quedi constància expressa de qui n’és l’autor, i que es diferenciï al tràmit d’Informa-
ció Reservada la condició de «testimoni» o «d’investigat» de l’agent que es citat a 
declarar. En el cas d’agent citat com a testimoni no es podrà determinar cap tipus de 
responsabilitat en relació a les manifestacions fetes en qualitat de testimoni.
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Esmena 5
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 6

6) Derogar l’apartat 3 de l’article 5 i la Disposició addicional setena del Decret 
20/2019, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència, per 
suprimir la nova Àrea de Seguretat Institucional (ASI), de tal manera que la segu-
retat del president o presidenta de la Generalitat, i de la resta de càrrecs afectats, 
quedi novament sota adscrita a l’Àrea d’Escortes de la Comissaria General de Re-
cursos Operatius.

Esmena 6
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 7

7) Presentar en seu parlamentària, en el termini de trenta dies des de l’aprovació 
d’aquesta Moció, i en tot cas, abans de la seva dissolució, un informe detallat sobre 
les infraestructures i els efectius humans i materials adscrits a l’ASI, [...].

Palau del Parlament, 20 de juny de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, dipu-

tada, SP PC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 41214)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les forces i els cossos de seguretat (tram. 302-
00121/12).

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

3) Instar la Divisió d’Afers Interns que iniciï d’ofici la corresponent informació 
reservada quan qualsevol agent del Cos de Mossos d’Esquadra actuï a títol personal, 
per qualsevol mitjà o xarxa social, ultrapassant els límits de l’exercici de la llibertat 
d’expressió, insultant o menystenint greument a una persona o grup de persones, o 
instant a provocar situacions que en el desenvolupament del seu treball es veuria 
obligat a evitar.

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

4) Presentar en seu parlamentària un informe, assegurant degudament l’anoni-
mat, sobre els expedients disciplinaris tramitats a funcionaris del Cos de Mossos 
d’Esquadra en els darrers cinc anys, en què constin les causes objectives que han 
donat lloc a la instrucció i les sancions disciplinàries imposades, si fos el cas. Aquest 
informe s’haurà de lliurar al Parlament en el termini màxim de seixanta dies per tal 
que sigui tramitat a través de la Mesa als portaveus dels grups i subgrups parlamen-
taris de la Comissió d’Interior.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-

Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 41222)

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu 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 les forces i els cossos de seguretat (tram. 302-
00121/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 4

4) Presentar en seu parlamentària un informe, adientment anonimitzat, sobre els 
expedients disciplinaris tramitats a funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra en 
els darrers cinc deu anys, en què constin les causes objectives que han donat lloc a 
la instrucció i les sancions disciplinàries imposades, si fos el cas. Aquest informe 
s’haurà de lliurar al Parlament en el termini màxim de seixanta dies per tal que si-
gui tramitat a través de la Mesa als portaveus dels grups i subgrups parlamentaris 
de la Comissió d’Interior.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió del punt 6

6) Modificar l’apartat 2.a) de la Disposició addicional setena del Decret 20/2019, 
de 29 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència, de tal manera 
que l’acció de l’Àrea de Seguretat Institucional (ASI) quedi circumscrita a garantir 
la seguretat del president o presidenta de la Generalitat i a les persones que determi-
ni la persona titular de la Secretaria General de la Presidència, en coordinació amb 
el Director General de la Policia.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Marc Parés Franzi, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 41233)

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 les forces i els cos-
sos de seguretat (tram. 302-00121/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9 

Presentar en seu parlamentària, en el termini de noranta dies des de l’aprova-
ció d’aquesta Moció, un informe detallat sobre la distribució d’efectius del Cos de 
Mossos d’Esquadra, en què consti el repartiment dels nous efectius i la redistribució 
dels actuals per tal de millorar la disponibilitat d’efectius i assegurar que totes les 
regions policials disposen del mínim d’agents per a garantir la màxima igualtat en 
la prestació del servei essencial que és la seguretat, tant pel que fa a les necessitats 
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efectives del conjunt dels ciutadans com a les condicions de prestació del servei per 
part dels funcionaris policials.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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